
Minder fra München  
 
Claus Ellevang Hansen, Innnovation Manager, Martin Professional A/S:  
Mine forventninger var at høre noget om innovation, og om hvad de virksomheder, vi skulle 
ned og besøge, gør i deres frontload-processer. Specielt besøget hos Nokia Siemens Networks 
var uovertruffet, fordi de er i gang med nogle af de samme overvejelser, som vi er. Det er rart 
at se, at uafhængigt af størrelsen – om det er mange tusinde ansatte eller en mindre dansk 
virksomhed - så er det de samme problemstillinger, vi står overfor. Det er for eksempel 
spørgsmål om opsamling og arkivering af idéer. UnternehmerTUM var jeg også meget positivt 
overrasket over, og jeg ville ønske, at vi havde mere med dem at gøre. Men det kan vi jo få 
nu. Jeg kan sagtens se for mig, at det her kan føre til mere konkret samarbejde med nogle af 
dem, vi har besøgt. Nu er der skabt en forbindelse, man har nogle gode visitkort, og der er 
blevet networket over det hele.  
 
Direktør Niels Martin Jørgensen, Ektos A/S:  
Vi vil gerne networke med andre i elektronik-branchen i Vestdanmark. Desuden vil vi gerne vil 
have nogle friske input til, hvordan man også kan gøre tingene. Vi er et relativt lille firma, 
men vi vokser meget, og det er vigtigt for os også at prøve at kigge til siden, samtidig med at 
vi skal fokusere på vækst. Så vi får nogle mere langsigtede input, som vi i det daglige ikke 
selv har tid til at hente. Og det har været gode input og gode besøg hos de tyske 
virksomheder.  
 
Institutleder Kristian G. Olesen, Datalogisk Institut, Aalborg Universitet:  
Jeg er i Tyskland for at møde folk fra andre institutioner og erhvervslivet. En spændende 
observation er, at det vi har set ikke er nye ting eller overraskelser. Det er ting, vi også 
beskæftiger os med i Aalborg, og det er jo både godt og ondt. Det viser måske, at vi er knap 
så nytænkende, som vi egentlig godt kunne lide at være. Omvendt viser det også, at vi har fat 
i de trends, der er i tiden. Umiddelbart ser jeg ikke samarbejde med tyskerne for mig. Det er 
udmærkede folk, der er her, men det er jo normalt de personlige kontakter der gør, at man 
kommer ind i direkte fælles projekter. Men nu ved vi, hvem vi kan henvende os til, hvis der er 
folk hernede, som vi gerne vil have fat i.  
 
Projektleder Thomas Kampmann, Region Nordjylland:  
Min forventning til turen var at få noget inspiration ved at høre om, hvordan de har udviklet 
IKT-klyngen her i München-området. Det har jeg fået på den del af programmet, som har 
handlet om regional udvikling, og det var meget interessant og rigtig godt. Men jeg synes 
faktisk også, at virksomhedsbesøgene den første dag var meget spændende. Det var nogle 
enormt interessante virksomheder, og vi fik meget at vide om innovation og åben innovation.  
 
Lektor Hans Jørgen Andersen, Institut for Medieteknologi, Aalborg Universitet:  
Vi har set meget teknologi, som vi også har i Aalborg, og kendte ting, som vi også har set 
tidligere. Så på den måde er vi godt med. Det hænger også sammen med, at vi som forskere 
nogle gange støder på de samme firmaer og deres projekter på et tidligere tidspunkt. 
Eksempelvis når det som ved nogle af præsentationerne drejer sig om afsluttede EU-projekter. 
Men den infrastruktur og den skala, som vi eksempelvis så hos Nokia Siemens Networks, den 
beskæftiger jeg mig i hvert fald ikke med, og det tror jeg ikke, der er så mange der gør i 
Danmark, fordi vi ikke har de firmaer. Så det er selvfølgelig spændende at se, hvordan sådan 
en stor koncern kan flytte ting, når man regner i milliarder og ikke i millioner.  



Projektleder Lars Horsholt Jensen, IKT Partnerskab Nordjylland:  
Mine forventninger var at komme ned og blive inspireret på innovation og virksomhedssam-
rbejde, som er kerneområder for sådan nogle klyngesamarbejder, som jeg står i spidsen for. 
IKT-klyngen hernede i Bayern har givet os nogle ting at tænke over og tage med hjem. Vi kan 
bestemt lære noget af de klyngeinitiativer, de har her i Bayern. De er af en størrelsesorden, 
hvor der virkelig er volumen og magt bag, og hvor alle de store globale spillere er på banen. 
Vi kan lære noget af dem, og vi mener i al beskedenhed også, at vi har noget forskning og 
nogle virksomheder, som har noget at byde på. Også i forhold til nogle af de globale spillere, 
som er hernede. Jeg er ret sikker på, at vi inden for ganske få år kan garantere, at der vil 
komme et genbesøg den anden vej.  
 
Jonas Kroustrup, Innovation Manager, Teknologisk Institut:  
Mine forventninger var meget høje, fordi programmet så spændende ud. Ud fra dansk 
målestok var det rigtigt store virksomheder, vi skulle ned og besøge, og på innovationsfronten 
har vi set meget forskelligt. Lige fra noget, der lignede grundforskning, til mere markedsnære 
og procesorienterede ting. Så der var noget på alle hylder. Nokia Siemens Networks og 
UnternehmerTUM lå tættest på de aktiviteter og teknologier, vi arbejder med til daglig. 
Specielt den måde universitetet positionerer sig på med de aktiviteter, de har omkring 
innovationsprocesser. Vi vil meget gerne have noget med dem at gøre fremover. Nu har vi 
"card-swappet", og det er den første del af fasen. Vi er ganske interesserede i europæiske 
eventyr på en del af de her områder.  
 
Direktør Jan Vestergaard Laustsen, EB Denmark:  
Programmet lovede ren inspiration helt uden forpligtelser. Det var også min agenda, og det 
har været en rigtig spændende tur. Besøgene hos Docomo og Sun var nogle af 
højdepunkterne, og det var også værd at se, hvad Nokia Siemens går og forsker i. Det mest 
konkrete, jeg tager med mig, er at jeg kan bringe inspirationen med hjem til mine 
medarbejdere. Det giver lidt energi og muligheder for at tænke nye tanker, og det har alle 
firmaer brug for. Vi har primært opereret lokalt i Nordjylland, men der har også været en del 
eksport som underleverandør til amerikansk- og finsk-ejede firmaer. Men at gå direkte til 
Tyskland vil ikke umiddelbart give mening for os. I givet fald skulle det være som 
underleverandør til nogle tyske firmaer.  
 
Konsulent Dolan Sund Nielsen, Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling:  
Det har været et fantastisk program. Jeg har fået rigtig meget inspiration med hjem til det 
videre arbejde, og mødt nogle mennesker, som vi skal have kontaktet bagefter. Jeg arbejder 
med IKT og et projekt omkring digital indholdsproduktion, og hos Sun Microsystems har vi 
ihvertfald fået inspiration til et konkret projekt, hvor vi kan implementere deres virtuelle 
verden "Wonderland". Jeg er kommet til at love vores bestyrelse og styregruppe i væksthuset 
"Bretteville" i Aalborg, at vi skal have et virtuelt mødested. Så vi skal forske i, om 
"Wonderland" kan være løsningen. Desuden har vi mødt nogle kontaktpersoner hernede, som 
kan være interessante for de folk, som arbejder i "Bretteville", og det skal vi også følge op på.  
 
Projektleder Maria Hunosøe, Udviklingsforum Odense:  
Vi er en selvejende institution financieret af Odense Kommune, som har til opgave at skabe 
vækst i Odense-området. Odense har en lang historik med netværks-opbygning og facilitering 
af netværk som IT-Forum Fyn og KommitFyn. Men man har valgt at organisere det lidt 
anderledes nu, og det rejser spørgsmål om, hvordan vi arbejder mere strategisk med 
klyngeudvikling og erhvervsudvikling med brug af IT som redskab. Derfor var det interessant 
at tage til Bayern. Dels for at møde de øvrige danske deltagere på turen for at skabe en dansk 
vidensudveksling på tværs af regioner. Men også for at komme ned og se, hvad de har gjort 
på IKT-området med erhvervsudvikling.  



Hardware Development Manager Dennis Pedersen, LIAB ApS:  
Selv om man er et stort sted som Nokia Siemens Networks, er deres metoder til at arbejde 
med idéer og skabe innovation ret håndgribelige. Vi har også fået nogle helt generelle råd, 
hvis man vil ind på det tyske marked, og jeg har undervejs haft lejlighed til at tænke over 
nogle strategier. Innovationskontoret vil være en mulig løsning for os. Det er mit indtryk, at 
det er meget vigtigt at kunne skabe et netværk hernede for at komme ud over banen med det, 
man gerne vil frem med. Så det vil helt sikkert kunne bruges, hvis man kender nogen hernede, 
der er istand til at pege nogle virksomheder ud, og måske åbne døren ved at foreslå dem, at 
der er et firma i Danmark, som kan løse et specifikt problem i et samarbejde.  
 
Direktør Jens Uggerhøj, Uconnect:  
Jeg har mødt en masse nye mennesker, som forhåbentlig kan blive til noget sparring og 
måske noget samarbejde på sigt, når vi kommer hjem igen. Det er ikke alle de ting, vi har 
været ude og se, der er lige interessante for min forretning. Men det har alligevel givet en 
masse inspiration omkring de ting, der sker hernede i Sydtyskland. Indenfor telekom-
branchen er man meget opmærksom på, at her sker meget, og at det er et af verdens 
teknologiske hotspots. Jeg har allerede i dag et godt samarbejde med Innovationscentret og 
det danske generalkonsulat i München, så det var også rart at komme ned og møde alle de 
mennesker, som jeg har mailet og telefoneret med.  
 
Direktør Jørg Ulrich Hansen, Mechatronic Brick:  
Jeg er positivt overrasket over udbyttet af turen. Jeg har mødt en masse nye spændende 
mennesker på tværs af forskellige brancher. Og de virksomheder og universiteter, vi har 
været ude at besøge, har også været ret spændende. Eksempelvis Nokia Siemens metoder til 
behandling af idéer. Så der er flere ting, som er anvendelige, og som der skal følges op på. Vi 
har ikke i øjeblikket ambitioner om at foretage os noget i forhold til det tyske marked, men jeg 
har nogle planer med nogle af de danske kontakter, jeg har mødt på turen.  
 
Institutleder Børge Lindberg, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet:  
Det har været spændende på mange måder. Jeg vil fremhæve besøget i Sun Microsystems lab. 
Det virtuelle univers, som de har skabt med deres ”Wonderland” projekt, giver nogle 
spændende muligheder, som jeg vil tage med mig hjem. Man kunne forestille sig, at 
studerende kunne videreudvikle gruppearbejdsformen i ”Wonderland”.  
 
Jeg synes også, at besøget på UnternehmerTUM på det tekniske universitet var spændende. 
Deres innovationskoncepter og entrepreneurship benytter nogle af de metoder, vi også tager i 
brug ved udvikling af programmer og systemer, der har en stærk brugerorienteret profil. 
Besøgene hos virksomhederne NTT Docomo og Nokia Siemens Networks, som vi har et ret 
stort samarbejde med på det institut, jeg repræsenterer, bekræftede mig i, at vi på mange 
måder gør de rigtige ting på Aalborg Universitet.  
 
Projekt-administrator Rikke Werning Uhrenholt, Center for Indlejrede Software 
Systemer, Aalborg Universitet:  
Vi har haft en hel masse godt networking undervejs. Vi er kommet til at snakke med folk, og 
har fået opbygget nogle relationer, som vi også kan bruge professionelt. Det er nemmere at 
arbejde sammen med folk, som man også har en social relation til, og man kan bruge det 
netværk til andet end dét, der ligger lige til højrefoden. Jeg har en klar forventning om, at vi 
fremadrettet kan trække på nogle af de folk, som vi har tilbragt tid sammen med på turen. Og 
det gælder både erhvervslivet og eksempelvis folk fra Regionen.  



Forskningsassistent Jens Alsted Hansen, Institut for Datalogi og Center for 
Indlejrede Software Systemer, Aalborg Universitet:  
Størrelsen af de ting, som foregår hernede, er meget imponerende. Men jeg mener godt, at vi 
kan være med. Vi kan ikke måle os med dem i mandetimer, men vi kan godt matche dem i 
innovationshøjde. Vi har begge lige gode muligheder for at se, hvad morgendagens teknologi 
bliver. Men naturligvis kan de præge udviklingen i en anden grad, fordi de rent faktisk kan 
sende produkter ud på markedet i sidste ende. Så jeg føler mig ikke skræmt over 
innovationsniveauet, men mere over at de har en arbejdsstyrke, som ikke er til rådighed i 
Danmark.  
 
Specielt besøget hos NTT Docomo var interessant, fordi de viste nogle teknologier, som vi 
gentagne gange har haft med at gøre på Center for Indlejrede Software Systemer. Besøget på 
det tekniske universitet og informationerne om deres inkubator-ordning var også meget 
interessant, fordi vi selv har lignende initiativer på Aalborg Universitet og Datalogisk Institut.  
 
Netværkskoordinator Mona Bjørn, ikt forum:  
Jeg synes især, at besøget på Innovation Lab på det tekniske universitet var spændende. I IKT 
Forums sekretariat sidder vi tæt på iværksætteri-kontoret på Aalborg Universitet, og vi kan se 
de udfordringer, de har, og de muligheder, de anvender, når de skal få ting op at stå. Så det 
har været fantastisk lærerigt at se det setup, de har hernede på teknisk universitet. Den her 
hands-on approach, som de gør rigtig meget ud af, og deres prototype-fremstilling, som giver 
nogle helt andre muligheder i projekt-arbejdet, har været utroligt inspirerende. Det er noget, 
jeg vil gå hjem med og om muligt prøve at inspirere andre med.  
 
Sekretariatsleder Birgit Pia Nøhr, ikt forum:  
Vi har forsøgt at sammensætte en bred trup med en spændende blanding af forretningsfolk, 
forskere og erhvervsfremme-aktører. Vi kan se, at de har fået opbygget et netværk og har 
snakket meget sammen. Og mange har også sagt, at de har fået et konkret udbytte, og at de 
har fået udbygget deres personlige netværk. Så har vi også ønsket, at de skulle komme her til 
München og få nogle kontakter og nogle input indenfor vores tema om åben innovation. Der 
tror jeg også, at der er mange, der har fået nogle værktøjer og noget meget konkret, de kan 
tage med hjem og bruge. Vi satser selvfølgelig også på, at vi kan bygge videre på temaet med 
åben innovation, og at det kan bringe noget fornyelse ind i vores eksisterende netværk. 
 


