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ledelseskanon.
Lars Larsen har formået at sætte dansk købmandskab på formel og opbygge en koncern med foreløbig 1.600
danske Jysk-butikker i 34 lande, der omsætter for 16 milliarder kr. Mange af varerne – i de danske butikker
op mod 90 pct. – bliver produceret i Danmark. Reelt er Jysk-butikkerne upåagtede lokomotiver for dansk

produktion i en verden, hvor Kina er verdens fabrik. Jysk er nu ved at indtage Kina.
Det hele begyndte i 1979, hvor den unge butikschef Lars Larsen så en ide i at bruge det nye tyske

lavpriskoncept fra Aldi på specialbutiksområdet. Hans chefer synes ikke om ideen, så Lars Larsen tog et lån i
sit hus og gik i gang selv – og måtte undervejs kæmpe med producenter, som ikke ville levere varer til
opkomlingen. Jysk er ikke alene om at have forvandlet dansk købmandskab til en global vækstformel.

Tøjkæden Bestseller har på godt 30 år opbygget 5.500 butikker internationalt, supermarkedskæden har på 25
år opbygget 800 butikker, skoproducenten Ecco omkring 800. Mange andre danske købmænd er også på vej

ud i verden.
Den voksende milliardindustri af globale danske købmænd viser, at flere og flere danske virksomheder formår
at mestre et forretningskoncept og en ledelse, der fungerer lige så godt i København som Kina. Kernen er et

menneskesyn, der er udpræget dansk.
Her er historien om Jysks forunderlige succes.
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