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For at fi��nde ny 
motivation i hverdagen
forlod Anders Kjørup et
topjob i TDC til fordel 
for en direktørstilling i
Gorm’s Pizza. Efter nogle
gode år i TDC fandt han
ud af, at han havde et
stort behov for at 
komme ud i en mindre
virksomhed, hvor han
mere målbart og synligt
kunne være med til at
skabe værdi. 
Foto: Mathias Svold



D
er var ikke noget i vejen med TDC.
Da Anders Kjørup begyndte i virk-
somheden, fi��k han alle muligheder
for at arbejde sig op, tillære sig nye
evner og blive udfordret. Men han
var ung og frisk fra studiet, da tele-
virksomheden gav ham chancen, og

efter et stykke tid satte virkeligheden ind, og for-
elskelsen ebbede ud. Anders Kjørup havde brug
for at prøve noget andet. 

»Jeg havde brug for at drive ledelse på en
anden måde, end man gjorde i TDC. Jeg havde
brug for nogle bredere rammer, hvor tingene var
lidt mere agile, og hvor man traf nogle beslutnin-
ger ud fra, hvad der både var og føltes rigtigt,«
fortæller Anders Kjørup.

Nu er han adm. direktør hos Gorm's Pizza. Et
sted, som har fyldt ham med passion og en ny
forgabelse i ledelse, og som udvikler sig år for år.
Gourmetpizzakæden har netop åbnet sin første
restaurant i Aarhus, og der er fl��ere på vej til
resten af landet.

Voldsomt at stå uden arbejde
I TDC var der for meget politik og kassetænk-
ning for Anders Kjørup, som ønskede at kunne
træffe beslutninger med maven. Da han forlod
virksomheden chokerede det både venner og
familie. De kunne ikke forstå, at han forlod en
stilling som underdirektør i salg uden at have en
ny på hånden. 

»Lad mig bare være ærlig: Det var et voldsomt
træk at stå der uden job. Jeg vidste virkelig ikke,
hvad jeg skulle gøre.«

Processen var en del af en selvrealiserings-
rejse. I takt med at privat- og arbejdsliv fl��ød mere
og mere sammen, havde Kjørup behov for at
identifi��cere sig mere personligt med sit job. I
disse tider bliver der skruet mere på knapperne,
og omkostningerne skal hele tiden begrænses.
Det begrænser samtidig chefernes ledelsesegen-
skaber, lyder det fra ham.

»I disse år, hvor tingene ofte kører derudad,
skal der en særlig form for ledelse til for at moti-
vere mennesker. Det er svært, hvis man skal stå
og sige: "I år skal vi begrænse tabet af kunder til
minus tre procent". Du skal kunne hive dig selv
op år efter år, og hvis der er noget, jeg har lært
som leder i TDC, så er det, at prisen også kan
være for høj. Det kan tære for meget på dig, og 

Fra it-mand
til pizzanørd:
Da Anders
Kjørup blev
skilt og fandt
kærligheden
på ny
Anders Kjørup var træt af sit job som 
topchef i TDC, så en dag besluttede han sig 
for at forlade det. Han tilbragte et år med 
at fi��nde sig selv, inden han forelskede sig 
på ny i seks fyre og et pizzeria.

PERNILLE OBELITZ

Fortsættes E

GORM’S PIZZA
Pizzakæde, der 
kombinerer italienske
retter med det nordiske
køkkens fokus på 
kvalitetsråvarer, og som
den kendte tv-kok 
Gorm Wisweh var med 
til at åbne i 2008.

Tirsdag slog Gorm’s
Pizza dørene op for sin
første restaurant i 
Aarhus, hvor den i mere
end to år har ledt efter
de rette lokaler. Dem
fandt den i Sårts køkken
i Jægergårdsgade.

Med ankomsten til 
Aarhus tæller Gorm’s
Pizza i alt ti danske af-
delinger, hvoraf de otte
ligger i hovedstaden.
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S
elfmade men. Ifølge Per Nikolaj Bukh,
professor i organisation og ledelse på Aal-
borg Universitet, hører de til sjældenhe-
derne. På trods af ordets popularitet.

Det er dog også de færreste topchefer, som har
tillært sig god ledelse blot ved at arbejde sig op
til stillingen.

»Man er nødt til at fokusere på, hvad ordet
ledelse egentlig står for. På den ene side er det en
jobfunktion. For at bestride den jobfunktion kræ-
ves der nogle ting, som du kan erhverve dig via
en uddannelse. På den anden side læser man ikke
bare en bog og går hen og bliver topchef.«

For at være en god leder skal man have
karisma, et analytisk overblik og være i stand til
at koordinere, organisere og træffe en række
beslutninger for, hvordan en virksomhed eksem-
pelvis skal indrette sin økonomiske styring.

»Du skal kunne så mange ting, som man
næsten kan sige sig selv, at du ikke er født til at
evne,« forklarer Per Nikolaj Bukh. 

Uddannelse er nøglen
Selv om du som leder skal være født med evner
til rent faktisk at kunne lede en gruppe menne-
sker mod et fælles mål, kan du også ved hårdt
arbejde erhverve dig en lang række personlige og
professionelle egenskaber for at blive den bedst
mulige leder. 

»At være leder handler om at kunne få menne-
sker til at gøre ting, de ikke ville have gjort af sig
selv. Hvis de gjorde det af sig selv, så ville der
ikke være brug for ledere. Det indebærer nogle
gange, at du skal have mennesker til at slide hårdt
i det for en idé,« siger Per Nikolaj Bukh.

Ifølge professoren er de fl��este topledere utro-
ligt veluddannede. Og man kan derfor også for-
vente, at virksomheder i fremtiden vil kræve
store mængder efteruddannelse.

»Du er nødt til at have analytisk kraft, så du
har kapacitet til at tage beslutninger på vegne af
virksomheden. Det kræver en faglig indsigt, som
du får gennem uddannelse. For mig er det ikke et
spørgsmål om, hvorvidt du skal være veluddan-
net, men mere om, hvornår du skal tage de for-
skellige uddannelser,« siger han.

»Jeg tror på, at man skal tage lidt ad gangen.
Man er nødt til at skaffe sig praktisk erfaring hen
ad vejen for at drage nytte af sin uddannelse.«

Du er ikke en født leder
Ledelse er sjældent et
naturtalent, som du kan
kultivere gennem livet. Det er
hårdt arbejde, og det kræver
uddannelse, uddannelse,
uddannelse.
PERNILLE OBELITZ

Lederrollen kan forvaltes på fl��ere måder. Her er det adm. direktør i Gorm’s Pizza,
Anders Kjørup, der giver en hånd med i serveringen. Foto: Mathias Svold

hvis det sker, bliver du verdens dårligste
leder.«

Gik ledig i 11 måneder
Da Anders Kjørup sagde op, var det ligesom at
blive skilt efter et udkørt ægteskab. Der var ikke
nogen lystig affære med et andet fi��rma, som bej-
lede til ham, og rent personligt havde han ikke
ændret sig. Han var bare vokset fra TDC. Og til
sidst var det for hårdt at blive.

»Det var det bedste for alle, at jeg traf den
beslutning. TDC fi��k heller ikke det bedste ud af
mig den sidste tid. Jeg havde ingen energi til
sidst. Og når jeg siger alle, så mener jeg også min
familie, min kæreste og mine børn derhjemme.
De kan sagtens se, at jeg er en meget gladere
mand i dag.«

Selv om Anders Kjørup i dag har fundet lyk-
ken, mener han, at der er mange andre ting, man
skal overveje, før man tager springet ud i det
ukendte. Jobsikkerhed, tryghed og den gode løn
blandt andet. Det tog derfor også lang tid, før han
fi��k modet til at kaste sig ud i det.

»Der kom bare et tidspunkt, hvor jeg sagde til
min kæreste, at jeg ikke syntes, det var sjovt
mere. Og så gjorde jeg det. Men lad være med at
gøre det, før du er fuldstændig sikker.«

Anders Kjørup endte med at gå ledig i 11 måne-
der og modernisere et gammelt sommerhus, før
han fandt Gorm's Pizza. Der var både dage, hvor
glæden over hans uendelige muligheder var stor,
og dage hvor han bekymrede sig om, hvorvidt
han nogensinde skulle fi��nde sig et arbejde igen. 

»Når man går fra sin gamle kæreste, bliver man
nødt til at minde sig selv om, hvorfor man gik.
Man husker kun alle de gode ting, når man står
med savnet. Det var lidt ligesom at blive skilt og
tage chancen for at blive glad igen.«

Fra Suzuki Ignis til sort BMW
Da Anders Kjørup blev hevet ind i Gorm's Pizza
af Kim Keller, én af de oprindelige stiftere, blev
han en del af en meget mindre virksomhed. Den
var drevet af seks iværksættere, og i den var mas-
ser af følelser, lyst og passion. I TDC gik det
meste af Anders Kjørups tid med interne møder,
mens han i Gorm’s Pizza er tæt på sine kunder og
medarbejdere. 

»Jeg elsker at være ude på restauranterne. Jeg
elsker at være sammen med folkene nede i vores
storkøkken. Jeg har bevidst placeret mit kontor i
direkte forlængelse af storkøkkenet, så jeg kan se
alle vores leverandører og medarbejdere, når de
vader forbi min dør.«

På det personlige plan har Anders Kjørup ikke
forandret sig det store. Han går stadig i jakkesæt,
når han er på arbejde, fordi han føler, det er hans
arbejdsuniform, og det har det signal, han ønsker
at sende som leder. Og han kører stadig sin sorte
BMW. Forskellen er bare, at chefernes parke-
ringsplads hos TDC var fyldt med sorte biler fra
BMW, Audi og Mercedes, og alle gik med jakke-
sæt. Hos Gorm's er både parkeringspladsen og
tøjstilen mere farverig.

»Gorm kører en Suzuki Ignis fra 1991. Så er der
én, der kører en Toyota, én med en Peugeot, og
en VW Passat er der vist også. I alle mulige far-
ver,« siger Anders Kjørup og tilføjer:

»I det mindste stikker jeg ud hér med min
sorte BMW.«

Medarbejderne kunne selv
It- og telebranchen rimer ikke ligefrem på pizza,
men kan man overføre noget fra den ene til den
anden? En hel del, fortæller Anders Kjørup, der
siger, at han har holdt fast i en række mantraer
fra tiden i TDC, som han i dag bruger aktivt – det
vigtigste handler om uddelegering af ansvar.

»Giv ansvaret til dem, der sidder med opgaven.
De er de bedste til at håndtere den, og gang på
gang er jeg blevet overbevist om, at det er det

rigtige. Folk vokser så meget, når man ser dem få
ansvaret for en given opgave. De tager det meget
mere seriøst, når det er deres eget, end hvis de
bare var blevet bedt om at komme med input.«

Og ejerne af Gorm’s Pizza fi��k hele pakken, da
de hev den tidligere TDC-chef ind. De ønskede
hans tilgang til ledelse, mens Anders Kjørup selv
fi��k mulighed for at se sine evner udfolde sig på
en ny måde. 

»Over nytår var jeg på en lille ferie. Og det, der
skete, var magisk. Organisationen fortsatte bare i
et højt tempo, uden at jeg var der. Det betød
meget, og for mig fortæller det også noget om
god ledelse. Hvis man kan sætte en klar retning
og motivere sine medarbejdere så meget, at de
kan drive virksomheden så smukt, uden at deres
øverste chef skal ind over både små og store
beslutninger, så har du en virksomhed, der virke-
lig kan udvikle sig.«

Hos Gorm’s Pizza har Anders Kjørup fået
muligheden for at se en lille virksomhed vokse
sig større. Han har kunnet tage en beslutning om
mandagen, implementere den om tirsdagen for så
at se resultatet om onsdagen. Han har haft fi��ng-
rene helt nede i pizzadejen, fi��kset et køleskab og i
sidste ende fundet sig en ny familie. En ny kær-
lighed til jobbet og til ledelse. N

E Tirsdag slog Gorm’s
Pizza dørene op for 
sin første restaurant i 
Aarhus. Mere end 
hundrede mennesker
trodsede den sibiriske
kulde. Enkelte stod i 
kø i over en time. 
Foto: Mathias Svold

Giv ansvaret 
til dem, der
sidder med
opgaven. De er
de bedste til
at håndtere
den.
Anders Kjørup,
adm. direktør i Gorm’s Pizza


