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Samarbejdet mellem det danskklingende Larsen ScToubro - men i dag rent indiske selskab - og danskeValcon går ud på at sikre, at al den kostbare skibsbygningsviden, der er opbygget på 
Odense Stålskibsværft, ikke går tabt, men tværtimod udnyttes til at skabe et nyt skibsværft, der vil blive dobbelt så stort som Lindø. Foto: Claus FiskerlScapix 
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="-p%, ARIS - Hvad er det for 
^^^ en indisk industrigigant, 

I der er startet af to dan-
J V- skere, og som i dag er på 
størrelse med det danske indu
stri-ikon Novo Nordisk? 

Rigtigt! Det er Larsen & Tou
bro, der blev grundlagt af de 
to danske ingeniører Henning 
Holck-Larsen og Søren Kri
stian Toubro for mere end 70 år 
siden, og som siden har udvik
let sig til at blive Indiens stør
ste virksomhed inden for svær
industrien og anlægssektoren. 

Larsen & Toubro er i dag inde 
i alt lige fra jernbaner og skibs
fart til elektronik og kraftvær
ker, og koncernen har f.eks. byg
get verdens største kulgasanlæg 
og Asiens høj este viadukt. 

Om det så er den første indi
ske måneraket, har Larsen & 
Toubro haft en finger med i spil
let, og det samme gælder den 
første indiske atomubåd. 

Gennem hele deres profes
sionelle indiske tilværelse im
porterede de danske ingeniører 
Larsen og Toubro viden hjem
me fra Danmark, og nu man
ge år efter deres død er den in

diske industrigigant, der bærer 
deres navne, igen på vej ind i et 
dansk-indisk samarbejde. 

Denne gang drejer det sig om 
at hente knowhow fra Lind
øværftet og overføre eksperti
sen til Larsen & Toubros nye 
værft i Chennai, det tidligere 
Madras, i det sydøstlige Indien. 

Missionen går ud på at sik
re, at al den kostbare skibsbyg
ningsviden, der er opbygget på 
Odense Stålskibsværft, il^e går 
tabt, men tværtimod udnyttes 
til at skabe et nyt skibsværft, 
der vil blive dobbelt så stort 
som Lindø. 

Her vil Larsen & Toubro både 
bygge flere og større skibe, end 
der nogen sinde er bygget på 
Odense Stålskibsværft. 

Sammen med konsulentvirk
somheden Valcon er tidligere 
nøglemedarbejdere på Lindø
værftet nu i færd med at stifte 
vidensselskabet Odense Ma
ritime Technology, som i øje
blikket er i dialog om at levere 
knowhow til Larsen & Toubro i 
Indien. 

Det, man vil eksporterer, er 
den viden, der er udviklet og 
opsparet på Lindø gennem år
tier, men ikke nogen form for 
fysiske produktion. Sådan som 

iNøiA M L r -fer ' 

2059 Henning Holck-Larsen ^ 

Holck-Larsen vandt indernes re
spekt - både som ingeniør og men
neske - og blev på et tidspunkt 
afbilledet på et indisk frimærke. 

den økonomiske verdensorden 
er skruet sammen, lader man i 
stedet alle de nye skibsværfter i 
7\sien og Sydamerika om at tage 
sig af selve skibsbygningen. 

Med denne nye videneksport 
er der igen kommet danske re
lationer ind i den gamle dansk
indiske virksomhed, men selv 
uden den udvikling er der en 

smule dansk anstrøg tilbage 
over Larsen & Toubro. 

»Når man kommer inden for i 
virksomheden, fornemmer man 
et vist slægtskab til Danmark,« 
siger direktør Kåre Groes Chri
stiansen fra Valcon. 

»Man ser det på busterne i 
forhallen, og når man kommer 
ind på kontorerne og møder le
dende medarbejdere, får man 
alle historierne fra den danske 
periode. Man føler, at det er en . 
virksomhed, der har sine rødder 
i Danmark, men uden at det er 
overeksponeret. I dag er der for 
eksempel ingen ledende perso
ner, der har tilknytning til Dan
mark,« siger han. 

Men alligevel har Larsen & 
Toubros danske ophav en posi
tivbetydning. 

»Og vores samarbejde har 
den positive effekt, at der nu 
kommer endnu et samarbejde i 
gang mellem Danmark og Indi
en. Det er i sig selv af betydning, 
at man evner at bevare de for
retningsmæssige bånd,« siger 
Kåre Groes Christiansen. 

Det er det navnlig, fordi Lar
sen & Toubro ifølge Kåre Groes 
Christiansen er en meget vel
drevet virksomhed. 

»Den har mange dygtige folk, 
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og den er tilmed meget lønsom, 
så den er ikke bare stor på om
sætning«. 

Omsætningen er ellers stor 
i sig selv, for den er på 48 mia. 
kr., og nettoresultatet er på 6 
mia. kr. Virksomheden har en 
egenkapital på 23 mia. kr. og 
balancen lander lige omkring 
52 mia. kr. 

Den udveksling af viden, der 
nu er sat i gang, vender tilmed 
også den modsatte vej, og det 
ville have glædet de to gamle 
iværksættere Henning Holck-
Larsen og Søren Kristian Tou
bro. 

»Vi har også i perioder haft 
indiske ingeniører herop, og 
vi har benyttet os af Larsen & 
Toubros ingeniører, som med 
base hjemme i Indien har ar
bejdet på danske produktud
viklingsprojekter,« siger Kåre 
Groes Christiansen. 
Der er endda en særdeles god 
grund til at satse på den udvik
ling. 

»Yi har lært, hvilken 
enorm styrke der ligger 
i at bruge en kapacitet 
som Larsen ScToubro 

og i at indgå i en dialog 
med dem. De vil få brug 
for rådgivning og viden, 
men det er os begge, 
der vinder på det her. 

Og dertil kommer 
glæden over, at vi nu 

endnu en gang er i stand 
til at matche Danmark 
og Indien ved at udnytte 

dansk viden« 
Groes Christiansen, 

direktørValcon 

»I Norden uddanner vi 6000 
nye ingeniører hvert år, men i 
Indien uddannes der 300.000,« 
siger han. 

Og så er det endda heller ikke 
den fulde forklaring på, at man 
i konsulentvirksornheden Val
con er så interesseret i at sam
arbejde med i dette tilfælde In
dien. 

»Vi vil være der, hvor kunder
ne flytter produktionen og pro-
duktudviklmgenhen. Som kon
sulentvirksomhed er det ikke 
nok for os at lave powerpoints. 

for vi vil involvere os direkte 
i udvikhngsprocessen,« siger 
Kåre Groes Christiansen. 

Hos Valcon ser man da også 
sig selv som et laboratorium, 
hvor man udvikler de proces
ser, som gør det muligt at ska
be en effektiv produktudvikling 
på tværs af grænserne, i dette 
tilfælde primært indenfor den 
mekaniske industri. 

»Derfor lader vi os inspirere 
af de store europæiske og ame
rikanske virksomheder, som 
bruger Indien som ressource
pool, og som ikke gør det for at 
fyre folk derhjemme. De gør det 
i stedet for at øge produktudvik
lingskapaciteten og for at sikre 
nærhed til de nye vækstmarke
der, de skal betjene. På samme 
måde vil vi sætte vore kunder i 
stand til at udn)^e de store res
sourcepools, de har i Indien«. 
Det er den holdning, der nu har 
fået Valcon til at finde saimnen 
med Larsen og Toubro. 

»Det er ligesom når man bo-
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rer efter olie,« siger Kåre Groes 
Christiansen. 

»Så er man også nødt til at sø
ge flere steder, og god produkt
udvikling kræver, at man afsø
ger et større område«. 

I dette tilfælde kom der olie 
på bordet i havnebyen Chennai 
i det sydøstlige Indien, nemlig i 
det tidligere Madras, hvor Lar
sen & Toubro nu er ved at op
bygge et gigantisk skibsværft. 
»Vi har lært hvilken enorm styr
ke der ligger i at bruge en kapa
citet som Larsen & Toubro og i 

at indgå i en dialog med dem. 
De vil få brug for rådgivning 
og viden, men det er os begge, 
der vinder på det her. Og dertil 
kommer glæden over, at vi nu 
endnu en gang er i stand til at 
matche Danmark og Indien ved 
at udnytte dansk viden,« siger 
Kåre Groes Christiansen. 

Det var lige præcis det, den 
unge Henning Holck-Larsen og 
den unge Søren Kristian Tou
bro gjorde, da de etablerede sig 
i det daværende Bombay helt 
tilbage i 1938. 

i EilliER Smm TIL NISSEN! MS 
mnåmøWBwémmBn, og har du erføi°iiig wmi ii'iiejde i Kifssf 

For vores kunde Nissens A/S søger vi to dynamiske Du beiiersker engelsk i skrift og tale og motiveres af den 

ingeniører - henholdsvis en konstruktionsingeniør og en rejseaktivitet, der ligger i stillingerne. 

projektingeniør. 

Nissens er i gang med at etablere salgs-/produktionssel-

skab i Kina, hvor det forventes, at den samlende investering 

vil andrage 10-20 mio. kr. Fokus vil primært være på 

vindmølleindustrien samt entreprenørbranchen, herunder 

udvikling og produlÆion af komplette køleriøsninger til alle 

applikationer inden for vindmøller. 

ing stillinsgerae 

Begge ingeniører får en afgørende funlÆion i forbindelse 

med overførelse og etablering af viden og applikationsudvik

ling til virksomhedens afdeling i Kina. Der vil derfor i begge 

stillinger være en del rejseaktivitet med ca. 100 rejsedage 

om året. 

Som konstruktionsingeniør vil du blive ansvarlig for design 

og konstruktion af kundetegninger, produktionsgrundlag 

samt indkøbsspecifikationer. Derudover vil du bl.a. arbejde 

med etablering af applikationsudvikling i Kina, kundessup-

port og forebyggende Iwalitetssikring. 

Du har en baggrund som ingeniør, har erfaring med 

produlÆudvikling og konstruktion af industriprodukter og 

maskinkomponenter. Du kan anvende Pro/E 3D CAD-værktøj 

og har kendskab til FEM-beregninger. Du er struldureret og 

målrettet i din problemløsning. Du har gode samarbejds- og 

kommunikationsevner og arbejder lige godt selvstændigt 

som i tværfaglige teams. 

Da din viden om virksomheden og dens produlÆer er ProjettrageBiiør 

afgørende for din succes, vil du gennemgå et intensivt 

oplæringsforiøb, der vil foregå i Danmark og i Kina. 

I begge stillinger er det en fordel, hvis du har kendskab 

til Kina og landets kultur - enten gennem din asiatiske 

Du vil i denne stilling forestå projektgennemførelse fra kun

dens forespørgsel til serieproduktion - med fokus på kundens 

specifikationer og kritiske parametre, termlnsansvar og 

projektgennemførelse via Stage Gate model. Derudover vil 

dine arbejdsopgaver bl.a. omhandle; etablering af applikati-

baggrund eller din tidligere erfaring med arbejde i Kina. onsudvikling i Kina, dimensionering, Iwalitetssikring, teknisk 
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kundesupport, rådgivning samt deltagelse i prototypetests. 

Du har en baggrund som ingeniør, og du har kendskab til 

termodynamik og udvikling af industrielle produlder Du har 

analytisk sans, gode samarbejds- og kommunikationsevner 

og motivers af at have tæt kundekontakt. Du arbejder lige 

godt selvstændigt som i tværfaglige teams. 

Som ingeniør i Nissens bliver du en del af en aktiv og enga

geret international virksomhed med hovedsæde i Horsens. 

Virksomheden tilbyder muligheden for at gøre karriere i et 

internationalt miljø med masser af udfordringer. 

iø |et for i3i|? 
Lyder en af stillingerne som noget for dig, kan du søge den 

online på www.hartmanns.dk. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontalcte 

Per Maymann fra Hartmanns på permaymannOhartmanns. 

dk eller ringe på 41 21 13 46. 

Se begge stillingsopslag på www.hartmanns.dk. 

ffmm Nissens har en omsætning på ca. 700 mio. DKK og har på nuværende tidspunkt ca. 700 medarbejdere. Nissens produkter afsættes woridwide dels til 
OEM-kunder i en lang række forskellige industrier og dels gennem 18 salgsselskaber til aftersales markedet for autokølere og condensere. Nissens er 
et familieejet selskab med hovedsæde i Horsens. Kulturen er professionel med faglighed og resultatskabelse i højsædet. 

Læs mere om Nissens på www.nissens.com. 
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Holck-Larsen var egentlig 
udsendt af R L. Smidth, men 
da virksomheden hjemme i 
København sagde nej til et af 
hans projektforslag, opsagde 
han sin stiUing i protest, og i 
stedet slog han sig sammen 
med sin gamle skolekamme
rat Søren Toubro. 

Det skete i det daværen
de Bombay, der i dag hed
der Mumbai, og de to havde 
ikke så meget andet at star
te på end en drøm og en god 
portion vovemod. De havde 
knap nok et kontor, for det 
var så lille, at de dårligt kun
ne være der på samme tid. 

I starten importerede de me-
jerimaskiner fra Danmark, 
men det satte besættelsen 
en stopper for, og samtidig 
spændte krigen ben for de
res importtiUadelser i det 
hele taget. 

De begyndte derfor selv at 
opfinde og udvikle mejeri-
maskiner, men krigen skab
te behov for andet og mere 
end mælk - for skibe, feks. 

Larsen og Toubro startede 
derfor en større produkti
ons- og reparationsvirksom-
hed, og det lykkedes dem 
også at skaffe tilstrækkeligt 
med uddaimede ingeniører, 
for de beskæftigede bl.a. in
ternerede tyske of&cerer. 

Da krigen sluttede, hav
de de to danske ingeniører 
skabt så stor respekt om de
res virksomhed hos de allie
rede, at de kom til at repræ
sentere en række britiske og 
amerikanske virksomheder, 
som producerede alt lige fra 
kiks, sæbe og glas til trakto
rer. 

Men respekten vendte 
begge veje, for det var ik
ke bare Larsen og Toubro, 
der blev respekteret for de
res kunnen. Deres virksom
hed byggede også på en stor 
respekt for de indiske med
arbejdere og for det indi
ske samfund i det hele taget, 
og det skyldtes ikke mindst 

Henning Holck-Larsen. 
»Han var et meget unikt 

menneske,« fortæller en af 
hans venner, advokat Steen 
Lassen hos advokatfirma
et Lassen og Ricard. Han er 
formand for Holck-Larsen 
Fonden, der er en personligt 
oprettet fond, som ikke har 
aktier i virksomheden. 

»Det unikke ved Holck-
Larsen kom bl.a. til udtryk 
ved, at han ikke gjorde for
skel på indere og udlændin
ge, for alle blev behandlet ef
ter fortjeneste,« siger han. 

Det var en holdning, der 
vakte så megen anerken
delse, at Hennuig Holck-
Larsen ligefrem blev afbil
det på et indisk frimærke. 

»Hvis nogen kom med et 
forslag, spurgte han »tror 
du selv på det?«, og hvis folk 
svarede ja, bakkede han op 
om ideen«. 

Ifølge Steen Lassen kan 
Holck-Larsens positive 
holdning til de indiske med
arbejdere og det indiske 
samfund som helhed me
get vel være årsag til, at man 
hos Larsen & Toubro endnu 
i dag giver indtryk af at have 
så høje tanker om virksom
hedens danske ophav. 

Et etisk menneske 

Holck-Larsens verden be
stod da også af andet og me
re end ingeniørkunst. 

»Han var et meget etisk 
menneske, og han var meget 
interesseret i poesi. Da hans 
hustru blev meget syg og sad 
i rullestol, læste han dig
te for hende,« " siger Steen 
Lassen. 

Længe inden da var Lar
sen & Toubro imidlertid 
blevet nationaliseret, og 
dengang måtte både Holck-
Larsen og Toubro forlade 
deres virksomhed. 

»Søren Toubro tog det 
meget tungt og døde tidligt, 
allerede i 1982, men Holck-
Larsen vendte siden tilbage 
som bestyrelsesformand,« 
fortæller Steen Lassen. 

Henning 
Holck-Larsen 
overlevede 
sin partner 
SørenToubro 
med mange år 
og vendte 
tilbage tii deres 
livsværk som 
bestyrelses
formand, efter 
denne var ble
vet nationalise
ret af inderne. 
Foto:Scanpix 

Det skete oven på en noget 
tumultarisk epoke, både le
delsesmæssigt og ejermæs
sigt, efter at virksomheden 
igen var kommet på private 
hænder. 

»Men så blev Holck-
Larsen hentet tilbage som 
leder - og så blev der ro«. 

Hans tilværelse i Indien 
stod i nogen grad i kontrast 
til hans opvækst i Køben
havn. Faren, der var med i 
boerkrigen, blev siden stati
onsforstander på Nørreport, 
og famihen boede på Frede
riksberg. 
»Holck-Larsen var katolik 
og gik i jesuitterskole,« for

tæller Steen Lassen, »og han 
var en meget nær ven af bå
de Rambøll og Haldor Top
søe«. 

Holck-Larsen var i det he
le taget meget tro mod sine 
venner såvel som mod sine 
ledere og medarbejdere. Det 
var med til at skabe en meget 
høj grad af respekt omkring 
ham, og det var også årsag 
til, at selv højtstående ledere 
knyttede sig stærkt til ham. 

»I Indien brænder man 
jo de døde, og der er tradi
tion for, at det er den ældste 
søn, der tænder bålet,« siger 
Steen Lassen. 
»Men da Holck-Larsen dø

de i 2003, var det direktøren 
for Larsen & Toubro i Indi
en, der tændte bålet. For han 
følte sig som en søn, sagde 
han«. 

Trods sin storhed blev 
Holck-Larsen imidlertid be
gravet i de ukendtes grav. 

»Og på samme måde er 
hans fond en ophørende 
fond,« siger fondens for
mand, advokat Steen Las
sen. 

For han ville ikke have, at 
der skulle rejses noget mau
soleum over ham«. 

peter.rosendahl@borsen.dk 
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