
 
Historien om SOFUS  

for Fiberline Composites A/S af Asbjørn Lønvig  

Hej, jeg hedder SOFUS. 
Mit navn har 5 bogstaver, 

som er begyndelsesbogstaverne i 5 nøgleord, 
der fortæller om de værdier, min virksomhed bygger på.   

Det første nøgleord er Samspil.   

   



                 

Jeg står her med åbne arme, 
blåt hår, 

4 fregner, 
store ører, 

et stort smil, 
mine splinternye blå kedeldragtbukser 

og rød trøje 
og inviterer kunder, kolleger og andre samarbejdspartnere 

til at spille sammen med mig. 
Til at arbejde sammen med mig. 

Så bliver det meget sjovere for mig og for dig at gå på arbejde.   

Vi går mere op i det, vi laver.   

Vi bliver bedre til at snakke sammen om gode ting, 
og allermest vigtigt om de problemer, der altid vil opstå 

i et samspil.     



   

For sjov har jeg taget en glorie på. 
Det er ikke for at være speciel hellig. 

Jeg drikker øl og elsker piger som alle andre. 
Men i et samarbejde synes jeg, vi skal have nogle spilleregler. 

Det jeg lover holder jeg. 
Sker der ændringer i et eller andet, jeg har lovet, 

så fortæller jeg det, 
selv om det kan være lidt træls.    

Jeg sørger for, at det arbejde jeg har påtaget mig bliver udført 
som det skal.   

På den måde kan jeg sikre overfor mig selv og alle mine 
partnere, at arbejdet udføres ens og i højest mulige standard. 



        

Det er svært at spå, især om fremtiden. Det sagde Storm P. 
Vi skal heller ikke spå. 

Vi skal finde alle de elementer, der konkret kan fortælle os, 
hvorledes fremtiden sandsynligvis vil blive. 

Vi skal være på konstant udkig. 
Vi laver gode, kvalificerede gæt. 

Vi opstiller nogle mål. 
Vi ved hvilken vej vi skal pege.   

Når vi har opstillet målene søger vi at nå dem. 
Hvis vi opdager, at der er noget galt med målene, sørger vi for at få dem justeret.         



    

Jeg var i byernes by Paris for ganske nylig. 
Jeg var på Louvre for at se Mona Lisa, Jeg var 

på Montmartre, 
hvor jeg så Place du Tetre med de mange udstillende og arbejdende kunstnere og 

den store hvide kirke Sacré-Coeur. 
Og alt det andet man skal se i Paris. 

Blandt andet den gamle og den nye triumfbue. 
Jeg var oppe i dem begge, ad trapper i den gamle triumsbue og med elevator i den nye. 

Den danske arkitekt Johan Otto von Spreckelsen har lavet et flot og særpræget 
bygningsværk. 

Jeg var selvfølgelig også oppe i Eifel Tårnet. 
Men det er gammelt. 

Det er rustent, 
det er tungt, tungt, tungt, 

det må være svært at vedligeholde. 
Når man kører med elevator det sidste stykke til toppen, 

så knirker og brager det, så man tror at....... 
Jeg synes Paris skal have et nyt Eifel Tårn. 

Så da jeg kom hjem skrev jeg til borgmesteren i Paris   

Marie de Paris Bertrand Delanoë 



Hotel de Ville 
5 rue de Lobau 
75196 Paris RP   

og redegjorde for at det  nye tårn, der skal være 50 meter højere end det nuværende, 
det skal stå i parken Champ-de-Mar på Place Jaques Rueff mellem Seinen og Ecole 

Militaire. 
Og at det ny tårn skulle laves i lette, vedligeholdelsesfri og meget stærke materialer. 

Det lyder spændende, svarede Bertrand Delanoë, 
og sagde, at han gerne ville se et færdigt projekt, 

idet han bad mig lade mig inspirere af moderniteten og 
elegancen i 

Spreckelsens Grand Arche ude i la Défense.   

Jeg gik i gang i laboratoriet. 
Med at opfinde det rigtige materiale. 

Med hensyn til holdbarhed. 
Med hensyn til styrke. 

Og ikke mindst med hensyn til lethed. 
Med at finde den rigtige konstruktion. 

Med at lave tests. 
Og til sidst viste jeg det samlede projekt til 

Bertrand Delanoë, som var begejstret. 
SOFUS havde opfundet et nyt modulsystem af lette byggeelementer.     

     

 Næste gang du kommer til Paris, så kig hen i parken Champ-de-Mar på Place Jaques 
Rueff. 



       

Jeg har taget mit kontor-tøj på og så er jeg blevet friseret. 
Nu er jeg klar til at snakke økonomi. 

For at holde det hele i gang skal vi tjene penge. 
Det sikrer, at vi fortsat kan udbygge vores ekspertice og 

vi bliver mindre følsomme overfor afmatninger i markedet. 
Vi skal sikre, at vore kunder er lige så tilfredse, som vi er. 

Vi må prissætte vore varer fornuftigt, og se at få solgt nok af dem, 
således at 

vi får 
blå tal på bundlinien.       


