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De tilhører en af landets rigeste familier og  
har placeret deres formue i den sønderjyske muld.  
I et sjældent dobbeltinterview fortæller brødrene  
bag Danfoss, Peter og Jørgen Mads Clausen, om  
de stærke bånd, der binder dem til hjemegnen.  
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ASMINDERØD KRO
HOTEL • RESTAURANT • SELSKABSLOKALER

i godt selskab siden 1679i godt selskab siden 1679

Tlf. 4848 0002 . www.asminderoedkro.dk

Kroens Festarrangement
Eget selskabslokale med vel-
komstdrink, 3-retters menu, 
fri bar og natmad. Opdækning 
efter ønske, hvide duge og stof 
servietter,  levende lys og blom-
sterdekorationer.

Pris pr. couvert 
ved minimum 

15 personer, fra kr. 

495,-*

*)Fredag 595,- og lørdag 695,-

Vin købes kontant
Danmarks største 
opkøber af fine og 
sjældne vine. 
Vi søger 
Bordeaux Cru Classe, 
Bourgogne, 
Champagne, 
samt topvine og 
whisky fra andre lande.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.rarewine.dk og modtag vores nyeste vin tilbud
Henvendelse: Rasmus Nielsen, rn@rarewine.dk, 0045-24244910

RAREWINE.DK

INDIEN
 7.777,-

FRA

KBH: Gothersgade 8L, 3315 3322 - ÅRHUS: Østergade 33, 3338 0073

www.cctravel.dk
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“Fordi vi 
kan  

– og fordi 
vi vil”

Brødrene Peter og Jørgen Mads Clausen er arvinger til danmarks 
største industrikoncern danfoss. Men de er samtidig sønderjyder  

og donerer hvert år flere mio. kr. til deres hjemegn. Hvorfor det  
er en hjertesag, fik vi forklaringen på i en rød Tesla rundt på Als

“Som børn voksede vi op med, at vi skulle  
blive nede ved jorden. Vi skulle ikke prale med, 
hvem vi var, eller hvilken familie vi var del af,”  

siger Jørgen Mads Clausen, der siden har  
sat et tydeligt aftryk på den egn, han er del af.
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Af Tom Okke  
Foto: Robert Attermann

Jørgen Mads Clausen tøver et øjeblik, da 
vi er på vej ud af formandskontoret på 

11. sal og ned til hans knaldrøde Tesla, der 
holder parkeret ude foran Danfoss’ hoved-

bygning på Nordals.
“der er lige noget, jeg bliver 

nødt til at vise dig,” siger han 
og vender om i døren.

Inde på kontoret stopper 
han op foran et ældre væg-

maleri, der forestiller bedstefaderens gård 
i landsbyen elsmark, kun få hundrede meter 
fra hvor vi står nu.

“Det var dér,” siger han og peger på et 
vindue, der ligger oppe på første sal i den 
gamle landejendom.

“Det er min fars drengeværelse, og det 
var her, han fik idéerne til det, der i dag er 
danfoss. Så du forstår: det startede altså i 
det små.”

Ingen vil længere kalde Danfoss lille. 
danmarks største industrivirksomhed 
har 23.400 ansatte og 60 fabrikker rundt 
om i verden. Jørgen Mads Clausen har 
selv besøgt hver og en. Endda op til flere 
gange, fortæller han på vej ned med ele-
vatoren.

“Jeg har også haft min hustru og vores 
børn med på rejserne. Det handler om at 
vise synligt familielederskab. det er en af 
de værdier, vi sætter højt. Og i Danfoss har 
vi virkelig stærke værdier,” siger han.

Jørgen Mads Clausens røde Tesla er ikke 
bare en smart elbil. den er et statement, 
der passer perfekt til bestyrelsesforman-
dens idéer om en bæredygtig fremtid. En 
grøn og energivenlig verden drevet frem af 
videnskab og teknologi. To af Jørgen Mads 
Clausens foretrukne temaer. Men det er 
ikke dem, vi skal tale om.

“nej, du vil høre om 
det her,” siger han og ser 
ud af bilruden.

“det er her, jeg er født. 
det er Sønderjylland. Vi 
har i vores familie fået 
så meget af denne egn. 
Derfor er det kun på sin 
plads, at vi giver tilbage,” 
siger han.

Som bestyrelsesfor-
mand i danfoss har Jør-
gen Mads Clausen brugt 
sin taletid på at fremme 
iværksætteri og bære-
dygtig omstilling. Men på det private plan 
har han sammen med sin familie fastholdt 
blikket mod noget så jordnært som det 
lokal område, familien er grundet af. 

Siden år 2000 har familien Clausen via 
Bitten & Mads Clausens Fond i al stil-
færdighed doneret over 1,5 mia. kr. til for-
skellige formål i det syd- og sønderjyske. en 
egn, der ellers ofte omtales som udkants-
land uden chance for overlevelse.

“Men det holder jo ikke. Sønderjylland 
har det hele,” siger Jørgen Mads Clausen, 
der har indvilget i at åbne for nogle af de 
tanker, der ligger bag familiens største do-
nationer.

“du må forstå virksomhedens historie, 
hvis du skal forstå, hvorfor vi involverer os 
på den måde, vi gør. Og så er du også nødt 
til at møde min bror, Peter,” siger han.

det er derfor, vi nu sidder i en hurtigt ac-
celererende Tesla på vej fra Nordborg ned 
til Sønderborg.

Det ikoniske kontor
Tidligere på dagen har Jørgen Mads Clau-
sen taget imod i det kontor, der engang 
tilhørte hans far, fabrikant Mads Clausen, 
grundlæggeren af Danfoss. Kontoret er in-
tet mindre end legendarisk. det enorme 
lokale er indrettet på toppen af den store, 
hvide etagebygning, der fylder godt øverst 
oppe på Als.

“Kontoret var min mors idé. Hun fik hjælp 
af arkitekten og kulissemaleren Max 
Louw, der skabte et univers, der minder 
om de safarier, mine forældre holdt så 
meget af,” siger Jørgen Mads Clausen og 
beder mig passe på ikke at træde på ha-
len af den løve, der ligger lige ved siden 
af bordet.

Den er udstoppet, ligesom girafungen, 
der stikker hovedet frem blandt grønne 
planter og buske. Ovre langs væggen lurer 
en leopard.

“den har min mor Bitten skudt,” siger 
Jørgen Mads Clausen.

Bitten Mads Clausen fylder på alle måder 
meget. Og selv om hun døde i marts måned 
— i en alder af 103 år — er det stadig hendes 
tanker og de værdier, hun søsatte, der er 
omdrejningspunktet i meget af det, der sker 
i familien Clausen.

“det var min mor, der grundlagde fami-
liefonden, og det var hende, der sagde, at 
vi skulle tage vare på virksomheden, vores 
medarbejdere og det lokalsamfund, der har 
støttet os gennem generationer. de ord står 
stadig ved magt,” siger Jørgen Mads Clau-
sen.

Du må aldrig prale
Han fortæller, mens han står ved vindu-
eskarmen med udsigt over elsmark, hvor 
danfoss har vokset sig stor. Faktisk så stor, 
at det er helt ufatteligt, siger Jørgen Mads 
Clausen.

“det var der ingen, der havde troet. Som 
børn voksede vi op med, at vi skulle blive 
nede ved jorden. Det er nok særligt søn-
derjysk. Vi skulle ikke prale med, hvem vi 
var, eller hvilken familie vi var del af. Men 
som danfoss voksede sig stor, fyldte virk-
somheden mere og mere i lokalsamfundet, 
og så vidste alle udmærket, hvem vi var,” 
husker han, der siden har lært at leve med, 

at han ofte bliver genkendt 
på gaden.

“Jamen, det er helt i or-
den. Jeg nyder da, når jeg 
går på gaden i Sønderborg, 
og folk kommer op til mig 
og siger: “det er da Jørgen.” 
Så får vi os en snak, og det 
er altid hyggeligt. Så er jeg 
på hjemmebane. Men det er 
nok ikke alle, der vil bryde 
sig om den slags folkelig-
hed. Her i Sønderjylland 
kender folk hinanden, og 
man hjælper på kryds og 
tværs. Selv henover græn-

sen,” siger Jørgen Mads Clausen, der netop 
har arbejdet ihærdigt på “det grænseover-
skridende samarbejde” mellem danmark 
og Tyskland.

“I gamle dage stod man på grænsen med 
ryggen mod hinanden. den ene skuede mod 
nord, den anden mod syd. I dag har vi vendt 
os om og ser på hinanden i øjenhøjde,” si-
ger Jørgen Mads Clausen, der både har bi-
draget økonomisk via familiefonden, men 
i høj grad også personligt, når det kommer 
til initiativer, der styrker samarbejde og nye 
venskaber på tværs af grænsen.

“Du kan sagtens være sønderjyde og have 
et globalt udsyn. det er jeg da om nogen et 
godt eksempel på,” siger han og påpeger, at 
han særligt er stolt af det tyske Verdienst-
kreuz 1. klasse, som han netop har fået for 
sit engagement i grænseregionen.

“Hvis jeg kan hjælpe med at skabe øget 
forståelse mellem mennesker på begge si-
der af grænsen, gør jeg det gerne. Og det 
er fantastisk at se, hvor langt vi allerede er 
nået.”

Et fyrtårn bliver skabt
Teslaen nærmer sig Sønderborg, og folk 
vender sig om efter bilen. Men Jørgen Mads 
Clausen ænser det ikke. Han er vant til op-
mærksomheden, siger han.

Fortsætter side 6

Jørgen Mads Clausen om 
båndet til sønderjylland

“Vi har i vores 
familie fået så 
meget af denne 

egn. Derfor er det 
kun på sin plads 
at give tilbage”
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“Min Tesla er del af mit image. Når 
folk ser den, tænker de vel: “Se, der 
kommer Jørgen fra danfoss.” Sådan 
er det hernede. Vi kender hinanden,” 
siger han og svinger ind foran byg-
gepladsen, hvor fundamentet til det 
enorme resort og spahotel Alsik er 
ved at blive støbt.

Bag byggeriet står bl.a. Bitten & 
Mads Clausens Fond, ligesom det er 
fonden og familien Clausen, der har 
været initiativtagere til Alsion – det 
bemærkelsesværdi-
ge byggeri, der både 
huser universitet, 
koncertsal samt for-
skerpark ovre på den 
anden side af hav-
nen i det centrale 
Sønderborg. 

Begge byggerier er 
fyrtårne af den slags, 
der bliver bemærket, 
og det er skam også  
hensigten.

“kan du se? der er liv i byen,” siger 
Jørgen Mads Clausen på vej ind i Vi-
denshuset — et moderne kontorhus i 
første række ned til Als Sund og bl.a. 
hjemsted for Bitten & Mads Clausens 
Fond.

Formand for fonden er Peter Mads 
Clausen, bror til Jørgen og gennem 
mange år bestyrelsesmedlem i dan-
foss A/S samt chef for Danfoss’ hy-
draulikdivision. 

For Peter Mads Clausen er udvik-
lingen af Sønderjylland fuldstændig 
essentielt, og ligesom sin bror er han 
sig meget bevidst om, at der er noget 
større på spil, forklarer han.

“Vi gør jo ikke dette for blot at 
kunne sige: “Se, hvad vi har skabt.” 
Slet ikke. Vi involverer os, fordi vi har 

lyst til at være del af egnen og se den 
blomstre. Vi er opdraget til at bekym-
re os om det syd- og sønderjyske, for 
det er her, vi har vores rødder,” siger 
Peter Mads Clausen.

“Men selvfølgelig smider vi ikke 
millioner efter alle mulige projekter. 
Vi sikrer os, at der er fornuft bag tan-
kerne, og at der på sigt kan komme en 
rentabel drift ud af f.eks. et stort hotel 
som Alsik,” siger Peter Mads Clausen, 
der selv har været meget aktiv i udvik-

lingen af det nye ho-
tel, der med en pris 
på 616 mio. kr. får 
190 værelser samt 
nordens største spa, 
der breder sig over 
4300 kvadratmeter.

Med Alsik bliver 
antallet af hotelvæ-
relser i Sønderborg 
nærmest fordoblet, 
så der skal bl.a. en 
øget indsats til for at 

tiltrække flere udenlandske turister. 
Men det tror Jørgen Mads Clausen 
ikke er en umulig opgave.

“Vi oplever, at i en verden, der er 
præget af uro og øget globalisering, 
søger man tilbage til det lokale og 
det autentiske. Og det kan vi netop 
tilbyde her på Als, hvor der både er 
trygt og godt,” siger han. 

Selvfølgelig er der stolthed
Navnet Alsik er ikke valgt tilfældigt. 
Det stammer fra betegnelsen på en 
kløverblomst, der gror flere steder 
i det sønderjyske. Og der er mere 
endnu, for menuen på hotellet bliver 
selvfølgelig også “fra jord til bord” på 
ægte sønderjysk manér, fortæller Pe-
ter Mads Clausen.

“Vi inddrager de lokale landmænd og 
fødevareproducenter, så også de får 
gavn af et stort projekt som dette,” 
siger han og påpeger, at Alsik dermed 
er helt i tråd med de tanker, som alle-
rede Bitten Clausen i sin tid lagde til 
grund for fonden — at hjælpe Danfoss 
og hjælpe de lokale.

“Men jeg tror ærlig talt ikke, vi tæn-
ker så meget over det i det daglige. 
Vi forsøger blot at udvikle egnen og 
søsætte nogle spændende projekter. 
Fordi vi vil, og fordi vi kan.”

Nyt vartegn på vej 
For begge brødre er der tale om, at 
fondens mange donationer skal give 
vækst for at give mening. Men sam-
tidig erkender de, at der er en lille 
smule stolthed over de projekter, de 
involverer sig i.

“Altså hotellet bliver 75 meter højt 
og dermed et af de største byggerier i 
Jylland. Og øverst oppe bygger vi en 
Skywalk, så folk kan gå rundt og nyde 
udsigten. På den måde bliver det et 
vartegn, alle sønderjyder kan være 
stolte af,” siger Peter Mads Clausen, 
der bakkes op af sin bror.

“Folk uden for Sønderjylland må 
nu også godt være stolte af det, for 
vi vil gerne tiltrække folk fra hele 
Danmark. Engang havde vi på Dan-
foss svært ved at tiltrække kvalifi-
ceret arbejdskraft, og vi troede på et 
tidspunkt, at vi var nødt til at flytte 
fra Sønderjylland. Men i dag har vi i 
stedet gjort egnen så attraktiv, at folk 
selv vælger at flytte hertil. Nu kom-
mer talenterne til os, fordi vi har så 
meget at byde på. Og i dag er jeg sik-
ker på, at vi bliver her. Vi skal ingen 
steder.”

took@borsen.dk

“Fordi vi kan ...

Af Tom Okke

en af landets absolut største pengetanke ligger nede på hav-
nen i Sønderborg. Men bare rolig. Den ligger ikke og flyder frit. 

Tværtimod. Der er fuldstændig styr på den.
Pengetanken går under navnet Bitten & Mads Clausens Fond 

og blev i 1971 stiftet af Bitten Clausen, enke efter danfoss-grund-
lægger Mads Clausen. I dag ejer fonden over halvdelen af aktierne i 
Danfoss, men sidder på ca. 85 pct. af aktiestemmerne. Fonden råder 
over værdier på rundt regnet 24 mia. kr. 

Til daglig holder fonden til i et moderne kontorbyggeri nede på 
kajen ved den gamle industrihavn, der efter kyndig vejledning fra 
stjernearkitekten Frank Gehry er ved at gennemgå en total trans-
formation. Gehry, der bl.a. står bag Guggenheim Museet i Bilbao, 
blev hentet til Sønderborg netop med støtte fra Bitten Clausens 
Fond. Og det er Gehrys masterplan, der bliver fulgt til punkt og 
prikke i udviklingen af byen, fortæller Per Have, direktør i fonden 
og tidligere finansdirektør i Danfoss.

“Fonden og familien Clausen er aktive medspillere i hele re-
gionen og har alene siden 2000 doneret over 1,5 mia. kr. til forskellige 
formål her på egnen. Det betyder meget for et lokalsamfund, at vi 
har så stor en virksomhed som danfoss, der tør involvere sig, men 
vi er også meget bevidst om det ansvar, der følger med,” siger han.

Egnens eget universitet, sparesort og flyselskab 
Udover Alsion, der rummer byens universitet, koncertsal og for-
skerpark, er fonden initiativtager til Sønderborgs nye resort og 
spahotel Alsik, der efter planen står klar i 2018. Desuden er det 
fonden, der står bag flyselskabet Alsie Express, ligesom familien 
Clausen er involveret i både læringsparken Universe på Nordals 
samt Schackenborg Fonden.

“Familien Clausen har iværksætteri i deres dna, og det præger i 
høj grad fondens arbejde. Familien er ikke nervøs for at sætte noget 
nyt i gang eller sætte fingeraftryk. Det sker dog aldrig alene, men 
ofte i samarbejde med andre familier, fonde eller organisationer. 
Det er ikke soloprojekter, men initiativer til gavn for hele egnen,” 
forklarer Per Have, der trækker tråde helt tilbage til fondens stiftelse.

“Det var Bitten Clausens grundholdning, at man skal hjælpe til, 
hvor man kan. Husk at give tilbage til der, hvor I kommer fra. Og 
det gør fonden så i dag.”

took@borsen.dk

Milliarder med mening

Peter Mads Clausen  
om lysten til  

at se egnen blomstre

“Vi gør jo ikke 
dette for at sige: 
“Se hvad vi har 

skabt.” Slet ikke”

Peter Mads Clausen (tv.) 
og Jørgen Mads Clausen 

er begge aktive i Danfoss-
sammenhæng og står nu 

også bag opførelsen af 
Alsik, der skal være et 

vartegn for hele egnen.


