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Følelser fylder  
ofte, når ejere af  
familievirksom- 
heder skal give  
depechen videre
fredericia - Kan eller vil et 
af børnene føre familievirk-
somheden videre? Hvad 
med de andre børn i famili-
en, hvis en overtager?

Der er mange spørgsmål 
at få besvaret, når en ejer af 
en familievirksomhed gør 
klar til at skifte chefstolen 

ud med måske otium. Lige 
meget hvilket svar passer 
bedst, er et godt råd at få 
rådgivning fra folk udenfor 
firmaet på grund af de følel-
ser, der kan komme i spil. 

- Med familievirksomhe-
der går der helt klart følelser 
i det. Ejeren er måske den, 
der har bygget virksomhe-
den op, og bliver måske i 
første omgang skuffet, hvis 
et eller flere børn enten ikke 
kan eller vil overtage, siger 
Ole Pedersen, direktør for 
Virksomhedsbørsen. 

Hvis firmaet ikke skal sæl-

ges til udefrakommende, 
hjælper mægleren med at 
sætte værdi på firmaet. 

”Hvis jeg dør...”
- Hvis et af børnene skal 
overtage, mens den anden 
ikke skal, så skal der sættes 
en pris på firmaet, så det an-
det barn kan få sine penge 
ud. Der er det godt at vælge 
en neutral part, så firmaets 
revisor eller bestyrelse ikke 
bliver beskyldt for at tage 
parti, siger Ole Pedersen. 

Professor Mette Neville, 
Aarhus Universitet, kender 

også til de mange udfordrin-
ger ved generationsskifter 
og følelsernes påvirkning i 
familieejede virksomheder. 

- Mange familieejere går 
mod pensionsalderen. Man-
ge familievirksomheder er 
ikke gjort klar til salg eller 
generationsskifte. Jeg siger 
nogle gange til ejerledere for 
at provokere: ”det må være 
spændende at leve efter de-
visen ”hvis jeg dør” i stedet 
for ”når jeg dør”, men det er 
ikke godt for hverken jeres 
virksomhed eller for jer som 
ejerledere, siger Mette Ne-

ville. 

Flest mænd
Ejeren bør ifølge professo-
ren meget tidligt gøre sig 
klart, at den dag kommer, 
hvor han skal noget andet, 
og at der skal skabes en løs-
ning for virksomheden - bå-
de af hensyn til virksomhe-
den, familien og ham selv. 

- Langt de fleste ejerledere 
er oppe i årene og mænd, i 
hvert fald når vi taler pro-
duktionsvirksomheder. Hvis 
ejerlederen ikke har lagt en 
plan, måske fordi det er fø-

Generationsskiftet kommer     ofte for sent i gang

Generationsskifte i 
familievirksomhe-
der kan nogle 
gange være en 
svær balance, om 
børnene har lyst 
eller evner til at 
overtage. Hos Iris 
Blomster var det 
omvendt

fredericia - Da Iris Blom-
ster i 2001 skiftede ejer, var 
det ikke noget, der havde 
ligget i kortene. For selv om 
den nye ejer Lene Møller 
Christiansen er datter af den 
daværende indehaver, Aase 
Christiansen, var overtagel-
sen fra en generation til den 
næste langt fra et planlagt 
generationsskifte.

- Mine forældre holdt 
igen, for de mente, at det var 
for stort et slid og slæb at 
skulle køre butikken videre. 
De havde krævet, at jeg fik 
en anden uddannelse i håb 
om, at jeg så fik lyst til at ar-
bejde med noget andet, si-
ger Lene Møller Christian-
sen.

Hun havde fra barns ben 
fortalt forældrene, at hun 
med tiden skulle overtage 
butikken. Men hun fulgte 
forældres råd, blev uddan-
net sygeplejerske og arbej-
dede blandt andet på Frede-
ricia Sygehus, indtil skade-
stuen blev flyttet til Kolding. 

Ballast som  
sygeplejerske
- Jeg er glad for den ballast, 
jeg fik gennem arbejdet som 
sygeplejerske, og erfaring 
med at prioritere: Du skal 
hele tiden være et skridt for-
an og klar til den næste kun-
de, der kommer ind af dø-
ren, siger Lene Christian-
sen. 

Men det passede hende 
godt at forlade sygehusvæs-

nets bureaukrati, da hun 
overtog blomsterforretnin-
gen som fjerde generation i 
2001. 

- Min mor var blevet syg 
med forhøjet blodtryk og 
sagde, at hvis jeg mente det, 
så skulle det være, siger Le-
ne Møller Christiansen. 

Hvordan kan det være, at 
du trods dine forældres 
modstand holdt fast i, at du 
skulle overtage forretnin-
gen? 

- Vores snakke om det har 
selvfølgelig givet nogle gnid-
ninger dengang. Men jeg er 
nok født lidt stædig og har 
altid ment, at man skal for-
følge sine drømme. Da mine 
forældre kunne se, at jeg 
mente det, sagde de god for 
det, siger Lene Møller Chri-
stiansen, der defor begynd-
te på blomsterdekoratør-
uddannelsen i en relativt 
sen alder - som 30-årig. 

Godt nok i sin mors butik, 
men under ansvaret af de 
ansatte. 

Sidste generation
- Min mor har efterfølgende 
sagt, at hvis de inden overta-
gelsen havde vidst, hvad jeg 
kunne opnå, så havde de gi-
vet lov til det langt tidligere, 
siger Lene M. Christiansen. 

Hun forklarer, at hver ge-
neration i blomsterbutikken 
har markeret sig på sin egen 
måde. Hun selv har deltaget 
i mange konkurrencer, både 
nationalt og internationalt 
og har derfor et bredt net-
værk i Europa. 

Fjerde generation bag      disken på trods

”Det kan være 
svært at overtage 
en familievirksom-
hed. Især i starten 
skal man gå i liste-
sko.”

Lene christiansen, fjerde 
generation bag disken i iris 

bLomster

Lene Møller christiansen  har 
siden barndommen været fast 
inventar i Iris Blomster i 
Gothersgade 35. - Jeg er jo nær-
mest født her, har været i krav-
legården i baglokalet, siger 
hun.  
 I 2001 blev hun fjerde generati-
on af familien til at drive blom-
sterforretningen - til trods for, 
at hendes forældre oprindeligt 
var imod det. 

når familien 
driver firma

Rigtigt mange virksomheder drives 
helt eller delvist med en familie ved 
roret. Avisen sætter de næste dage 
fokus på familievirksomheder lokalt 
og familievirksomheder som 
fænomen. 
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lelsesmæssigt svært, kan 
det blive bestyrelsen, der 
må tage fat på det. Ejeren 
skal igennem en lang afkla-
ringsproces. Ikke kun om 
det er hans børn, der kan 
eller skal tage over, men og-
så for eksempel hvad det er 
for en pensionisttilværelse, 
han vil have, hvad han øko-
nomisk har brug for at få ud 
til sit otium, skal han fortsat 
spille en rolle i virksomhe-
den f.eks. som bestyrelses-
medlem, siger Mette Nevil-
le. 

Også i en spørgeskema-

analyse i rapporten ”Fami-
lievirksomheder i Dan-
mark” fremgår det svære for 
ejerlederne ved at tage fat 
på problematikken:

- Det er et vanskeligt og 
ubehageligt spørgsmål for 
de fleste ejerledere, fordi 
det er så gennegribende for 
ejerlederens egen situation 
og selvopfattelse, og samti-
dig påvirker det virksomhe-
dens ve og vel. De fleste ejer-
ledere er meget usikre om-
kring spørgsmålet, og de 
har en tendens til at udsky-
de planglægningen og be-

slutninger vedrørende gene-
rationsskifter. Samtidig fin-
der de det svært at kommu-
nikere deres overvejelser til 
familien og andre omkring 
virksomheden, skriver rap-
portens forfattere Morten 
Bennedsen og Kasper Meis-
ner Nielsen.

Mette Neville peger på be-
styrelsen som en vigtig part 
i det.

- Bestyrelsesformanden 
må lægge de første følere ud 
og spørge til, hvad ejeren 
har tænkt sig, hvordan han 
ser det i forhold til sine 

børn, er sønnen måske klar 
til at tage over eller skal han 
ud i en anden virksomhed 
først. Men det er den helt 
store hurdle at få taget hul 
på den følelsesmæssige side 
af et generationsskifte, lyder 
det fra Mette Neville.

Hun står for en bestyrel-
sesuddannelse med fokus 
på små og mellemstore virk-
somheder, hvor netop disse 
facetter af arbejdet indgår i 
pensum. Her har en af ud-
dannelsesdagene fokus på 
netop generationsskiftets 
mange spørgsmål så som 

hvordan og hvornår skal det 
ske, hvornår skal familien 
inddrages i beslutningen 
mm. En anden uddannel-
sesdag har fokus på den 
nødvendige konflikthåndte-
ring, bestyrelsen skal mag-
te.  

Men måske er generati-
onsskifter inden for familien 
på retræte. I rapporten ”Fa-
milievirksomheder i Dan-
mark” peger forfatterne på, 
at mens andelen af generati-
onsskifter i dag sker inden 
for familien i en tredjedel af 
skiftene, ser fremtiden må-

ske anderledes ud:
- I en tid, hvor familier bli-

ver mindre, hvor skilsmisse-
rater er historisk høje, og 
hvor alternative familie-
mønstre er mere synlige, er 
det muligt, at vi vil se færre 
generationsskifter inden for 
familierne, skriver forfatter-
ne Morten Bennedsen og 
Kasper Meisner Nielsen.

blomster siden 1901
 n  Iris Blomster blev grundlagt af Lene Møller Christiansens oldefar 

Svend Ole Møller i centrum af Fredericia i 1901. Siden 1927 har for-
retningen ligget i Gothersgade 35.

 n Efter ham overtog hans søn, der også hed Svend Ole Møller, med 
sin hustru. Han var gartner, hun var blomsterdekoratør. 

 n I 1967 overtog parrets datter Aase Christiansen butikken, da hen-
des mor døde. 

 n I 2001 overtog Lene Christiansen efter sin mor, som dog stadig 
kommer i butikken og hjælper. Lene Christiansen er blomsterdeko-
ratør, florist og dommer til konkurrencer.

 n Iris Blomster har været medlem af Interflora siden Interfloras 
start i slut 1920’erne.

  

Fredericia - At være sene-
ste generation i en familie-
virksomhed betyder noget, 
men overskygger ikke det at 
være selvstændig erhvervs-
drivende. Det siger Lene 
Møller Christiansen, indeha-
ver af Iris Blomster.

- Måske giver det en stær-
kere vilje til at ville overleve. 
Det er nok noget med, at jeg 
ikke vil være den generati-
on, der går ned økonomisk, 
siger hun. 

Hun anerkender også den 
nostalgi, der kan ligge i at 
være en virksomhed gen-
nem generationer. Men det 
er ikke altid nemt.

- Jeg brugte jo i starten 
min mors enorme erfaring 

meget, og det er også klart, 
at med sådan en gammel 
virksomhed laver man ikke 
revolution fra den ene dag 
til den næste. Men lidt ad 
gangen fik jeg liste de ting 
ind, jeg ville, siger Lene Møl-
ler Christiansen.

Og butikkens historie er 
heller ikke et åg for hende i 
forhold til, om den skal blive 
ved med at være åben.

- Det nemmeste er at låse 
døren og sige ”det er det”, 
men så længe jeg er her, bli-
ver vi ved, lyder det fra bu-
tiksindehaveren, inden dør-
klokken igen melder, at en 
ny kunde vil købe en båre-
buket.  meer

 

Vil ikke være den der går ned

Hun har ikke selv fået 
børn, og da hendes brors 
børn ikke har interessen for 
blomster, er hun helt afkla-
ret med familievirksomhe-
dens fremtid. 

- Iris Blomster bliver ikke 
kørt videre i femte generati-
on i familien. På en måde er 
det da lidt vemodigt, på den 
anden side er det sådan, det 

er. Ting varer ikke ved, men 
så længe jeg er her, bliver vi 
ved. Og den kan jo blive kørt 
videre i femte generation, 
hvis jeg sælger den, bare ik-
ke i familien, siger Lene 
Christiansen.

Hvis hun havde haft børn, 
skulle de selv vælge, om de 
ville være femte generation. 


