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”Vi forsøger at skabe muligheder for, at 
vores soldater kommer hele hjem”, siger
Jan Falck-Schmidt, ejer og direktør i 
virksomheden Falck Schmidt Defence 
Systems.
 Tidligere århundreder rummer man-
ge væbnede konflikter på dansk jord, 
men nu ser vi generationer af voksne 
danskere, der ikke har oplevet egentlig 
krig i landet. Alligevel har såvel histori-
kere som alle andre indimellem fokus på 
emnet. Utallige er de problemstillinger, 
vi kan anlægge – fra de politiske spilfæg-
terier til de civile omkostninger og meget 
mere.
   Sidst, der var væbnet konflikt i 
Danmark, var i forbindelse med 2. Ver-
denskrig. Her er en af de positivt la-
dede historier den om nedkastning af 
våben til frihedskæmperne. Anderledes 
konfliktfyldt forholdt store dele af be-
folkningen sig til krigsmateriel, våben, 
tanks fly m.m. under Den Kolde Krig. 

Foreningen Aldrig Mere Krig1 og freds-
bevægelser som Nej Tak til Atomvåben 
stillede spørgsmålstegn ved udvikling og 
besiddelse af atomvåben. Den etiske dis-
kussion om, hvorvidt våben er en forud-
sætning for krig eller en nødvendighed 
for fred, har kørt lige siden.
 På Fyn har vi historisk tradition for 
våbenfabrikker. Som eksempel kan næv-
nes Brobyværk Våbenværk2 i Brobyværk  
og Otterup Geværfabrik,3 der begge for 
længst er borte ligesom uddannelsen til 
bøssemager. Men i Odense stortrives her 
i 2012 virksomheden Falck Schmidt De-
fence Systems, der producerer militært 
materiel.
 Med den nye regering har virksom-

FRA KRANVOGN TIL 
KAMPVOGN
ET INTERVIEW MED JAN FALCK-SCHMIDT

Tidligere tiders – nu for 
længst nedlagte – våbenfa-
brikker på Fyn fremstillede 

standarter, geværer, rifler m.m. Kri-
genes form har ændret sig over tid 
og krigsmateriellet ligeså. Til denne 
artikel har cand. mag. Marianne Wei-
gel interviewet direktøren for firma-
et Falck Schmidt Defence Systems, 
der producerer militært udstyr, for at 
få indblik i en moderne virksomhed, 
der leverer udstyr til krig.

Af Marianne Weigel

TEMA: KRIG OG KONFLIKT PÅ FYN

Radar på tårn, en militær liftløsning fra Falck 
Schmidt Defence Systems placeret foran virksom-
heden på havnen i Odense. Til tårnet er anvendt 
det kostbare kompositmateriale af kulfiber, der 
ingenting vejer, men er stærkt som stål. 
Foto i privateje.
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heder, der udvikler militært udstyr, fået 
ny bevågenhed med forsvarsminister 
Nick Hækkerup (cand. jur., medlem af 
socialdemokratiet). Interessen skyldes 
formodentlig, at den slags virksomheder 
eksporterer det meste af deres produkti-
on og dermed tjener valuta til Danmark. 
Desuden er det en meget videnstung 
virksomhed, og dermed efterspørges 
netop her de højtuddannede, som Dan-
mark har så mange af.
 En nutidig virksomhed, der produce-
rer militært materiel, har andre og større 
krav til sikkerhed, udvikling og salg end 
den, der har en civil produktion. Måske 
har de også etiske overvejelser. Det kan 
derfor være interessant at kende udvik-
lingen af sådan en militær virksomhed.

Navnet Falck-Schmidt 
Jeg har fået lov til at besøge virksom-

heden Falck Schmidt Defence Systems, 
der i mange år har ligget på havnen i 
Odense. Ejeren er Jan Falck-Schmidt, 
fjerde generations efterkommer af den 
legendariske Sophus Falck, der startede 
Falcks Redningskorps for mere end hun-
drede år siden. 
 Han fortæller om slægtsforholdene: 
Sophus Falck var oprindeligt gift4 og 
fik nogle børn,5  som kun hed Falck. I en 
sen alder fandt han sig en kvinde,6 som 
hed Schmidt til efternavn. De blev al-
drig gift, hvilket jo ikke var velset, men 
de fik en søn, der kom til at hedde Einar 
Sophus Falck-Schmidt.7 Mellemnavnet 
var faderens og efternavnet moderens. 
Halvbrødrene ville ikke helt kendes ved 
det uægte barn. 
 Jan Falck-Schmidt er således efter-
kommer af den gren af familien, der 
nedstammer fra Einar Falck-Schmidt. 

Falck stationen Klostervej 28. Falcks biler på stribe foran Falcks bygningskompleks på Klostervej. Foto: 
Stadsarkivet i Odense. 
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Da Einar blev født, var halvbrødrene 
voksne, og Sophus Falck boede i en lej-
lighed, Amager Fælledvej 15, sammen 
med Einars mor Helene, og om somme-
ren i det hus, han havde bygget til hende 
på Amager.8 De var ikke gift, og Sophus 
var ikke skilt eller separeret fra Thyra.
   Einar blev først døbt, efter at Sophus 
var død, sikkert i forbindelse med at 
han skulle konfirmeres, og ved dåben 
fik han både sin fars og mors efternavn. 
I dåbsindførslen i kirkebogen for Hol-
mens Kirke benævnes hans mor Helene 
Andersen, født Schmidt, frasepareret og 
frisør. Hun døde, da Einar var 15 år gam-
mel, og vi ved ikke, hvem der siden tog 
sig af ham. Jan Falck-Schmidt mener, at 
Einar kom på børnehjem. Thyra overlod 
aldrig Helene den arv, Sophus havde 
tiltænkt hende, men Einar fik en mindre 
aktieandel i det voksende redningskorps. 
Jan Falck-Schmidt mener dog, den blev 
narret fra ham. Einar Falck-Schmidt var 
aldrig ansat i firmaet, men havde forbin-
delse dertil.

Einar Falck Schmidts virksomhed 
Jeg ved, at Einar, 18 år gammel, starte-
de egen forretning som smed, fortæller 
Jan Falck-Schmidt, jeg mener, det var 
på Klostervej i Odense. Der hvor der har 
ligget en brandstation. Han byggede så-
dan set virksomheden op på at udvikle 
og producere Falcks materiel. 
 Det ligger hen i det uvisse, hvorfor 
Einar, som var født i København, star-
tede virksomhed på Fyn, i Odense. De 
oplysninger, man kan finde i Vejvise-
ren for Odense peger i retning af, at de 
store brødre måske trods alt har hjulpet 
den lille halvbroder frem i arbejdslivet. 
Falcks Redningskorps var i 1937 og frem 
(måske også før) ejer af Klostervej 28 og 
29. Fra 1940 kan man læse: E. Falck-

Schmidt, smedemester Klostervej 29, 
privat Klostervej 23, 1. sal. Han driver 
altså forretning fra en adresse, rednings-
korpset ejer. Da han ikke samtidig står 
opført i vejviseren under smedemestre, 
kræver det yderligere undersøgelser 
for at sige, hvor tæt knyttet han rent 
virksomhedsmæssigt var til rednings-
korpset.
 Jan Falck-Schmidt fortsætter: På et 
tidspunkt flyttede virksomheden ud på 
Dalumvej, hvor der nu ligger en fiske-
udstyrsforretning. Der lå den i mange 
år, indtil den flyttede ned på Odense 
Havn. 
 Einars tre sønner gik på et tidspunkt 
også ind i firmaet, den ene af dem var 
min far. Han lever ikke længere. Den 
mellemste af sønnerne, Mogens Falck-

Einar Falck-Schmidt deltog i det almindelige 
halvoffentlige liv i Odense. Ved smedemestrenes 
skyttelav i 1948 blev han ”Kongen”. Det er Einar 
Falck-Schmidt til venstre.
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Schmidt, lever stadigvæk, og det samme 
gør datteren Kirsten. De to er de eneste 
nulevende. 
 I den næste generation var vi mig 
selv og min søster, Mogens’ to sønner 
og den tredje bror Hennings søn og 
datter. Vi var fem familiemedlemmer 
i Falck-Schmidt A/S, der arbejdede på 
forskellige niveauer i virksomheden og 
blev direktionen, da vores fædre trak sig 
tilbage sidst i 90’erne.
 Einar producerede ambulancer, 
"fejeblade", kranbiler og så videre. 
Virksomheden blev bygget op omkring 
familien Falck. Som jeg har hørt histo-
rien, havde Einar en del aktier i Falck, 
men de blev narret fra ham.9

Fra kranvogn til kampvogn
Parallelt med den øvrige produktion  
begyndte firmaet E. Falck-Schmidt at 
lave kraner. De store kraner til at bug-
sere køretøjer væk kunne både Falck 

og forsvaret bruge – til forsvaret var 
de bare malet grønne.  Derfra kommer 
kontakten til forsvaret, forklarer Jan 
Falck-Schmidt
 I 60’erne sendte det danske forsvar 
vedligeholdelsen af deres materiel i 
licitation. E. Falck-Schmidt bød ind og 
vandt. Produktionen havde altså udvik-
let sig fra en civil produktion af kraner, 
Falcks som oftest rødmalede, til salg af 
de samme kraner i forsvarets grønne 
farve. Aftalen blev siden udvidet med 
vedligeholdelsen af militærets øvrige 
materiel. Einars virksomhed udviklede 
sig nu uafhængigt af Falcks Rednings-
korps. Man kan gisne om grunden, men 
resultatet blev, at Falck Redningskorps 
gav E. Falck-Schmidt A/S det ultima-
tum i 1964, at enten solgte man firmaet 
til Falck eller også ville samarbejdet 
ophøre, forklarer Jan Falck-Schmidt.  
 Virksomheden valgte at fortsætte, 
og der kom ikke flere ordrer fra Falck. I 

Falck-Schmidts Maskinfabrik i Fruens Bøge havde opfundet en "skovelefant", en kran specielt til skov-
brug. Den kunne vende og dreje og vride om deres egen akse som en elefantsnabel. Den blev fremstillet 
i Sverige, og første ordre på Fyn gik til cellulosefabrikken i Assens. Foto: Stadsarkivet i Odense.
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stedet gik E. Falck-Schmidt A/S over til 
at udvikle mandskabslifte, der løfter folk 
op i luften, og i øvrigt fortsætte med sam-
arbejdet med forsvaret. Liftløsningerne 
blev efterhånden solgt til hele verden.
 På det tidspunkt, hvor den ældre ge-
neration trak sig, havde virksomheden 
to divisioner, den civile og den forsvars-
relaterede. Min fætter tog sig af den ci-
vile, og jeg tog mig af den forsvarsrela-
terede, opsummerer Jan Falck-Schmidt.

Jan Falck-Schmidt og Falck Schmidt 
Defence Systems
I 2004-05 kneb det voldsomt med at få 
økonomien til at hænge sammen i den 

gamle virksomhed. Det betød, at man i 
februar 2005 satte tingene til salg. Man 
ville sælge for at blive lagt sammen med 
andre virksomheder. Det blev VT Hol-
ding, der købte. De ejede blandt andet 
Tasso og en virksomhed på Sjælland, der 
også producerede mandskabslifte. Hele 
den civile del fusionerede med virksom-
heden på Sjælland, men VT Holding hav-
de ikke noget ønske om at arbejde med 
forsvarsmateriel. Det kom til at betyde, 
at jeg faktisk købte det forsvarsmæssige 
ud af den gamle virksomhed. Det blev til 
Falck Schmidt Defence Systems, fortæl-
ler Jan Falck-Schmidt.
 Som ung nyuddannet ingeniør 

Einar Sophus Falck-Schmidt på sit kontor på Dalumvej 67. I Odense Vejviser 1949/50 står Einar Falck-
Schmidt som ejer af Faaborgvej 9, en ejendom med seks lejemål. Samtidig står han opført som smede-
mester med adresse på Klostervej 29. Fem år senere ejede han stadig Faaborgvej 9, men også Dalumvej 
67, hvor han drev sin smedemestervirksomhed. Foto i privateje. 
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fra Odense Teknikum med interesse 
for astrofysik og atomfysik skrev Jan 
Falck-Schmidt en ansøgning til CERN, 
The European Organization for Nuclear 
Receach, men endte med en ansættelse i 
E. Falck-Schmidt A/S. Senere læste han 
HD i afsætning på universitetet og efter-
følgende EMBA i forandringsledelse på 
Århus Universitet.
 I E. Falck-Schmidt A/S blev han 
efterhånden projektansvarlig for for-
svarsdelen i virksomheden. Derfor var 
det naturligt for ham i februar 2005 at 
tilbyde at købe netop den del, da VT Hol-
ding købte den civile del.
 Det nye firma Falck Schmidt Defence 
Systems lejede sig ind i det gamle firmas 
bygninger. Man købte efterfølgende dem 
og nabobygningerne. 10-15 medarbej-
dere var fulgt med i den nye virksomhed, 
og en rivende udvikling gik i gang.

Firmaet i dag
I dag har firmaet til huse i den gamle 
havnecentral,10 det tidligere N.P. Han-
sen. Det betyder cirka 8000 m2 , oplyser 
Jan Falck-Schmidt. Havnecentralen blev 
bygget til Odense Elforsyning, og mange 
af de gamle transformerdele er bevaret. 
Istandsættelsen er foretaget med forsøg 
på respekt for det oprindelige formål. 
Det har kostet Falck Schmidt Defence 
Systems mange penge, og Jan Falck-
Schmidt fortsætter: Når man arbejder 
med løfteløsninger, er det en stor fordel 
med den store hal, der har så højt til 
loftet, 16 – 18 m. Her er det muligt at 
teste liftene indendørs. Bygning 2 kal-
des ”legestuen”. Her foregår, som ordet 
siger, alle mulige ting. I Bygning 3 og 4 
er den egentlige produktion, og Bygning 
5 er lager. 
 Medarbejderstaben er vokset til 
omkring 100 ansatte i Odense. Dertil 

kommer de ansatte i den virksomhed 
i Fredericia, der blev tilkøbt for 1½ år 
siden, med et areal på cirka 6000 m2. 
I Fredericia produceres komponenter 
i kulfiber og komposit, materialer der 
anvendes i alt muligt fra vindmøller til 
satellitter. Virksomheden har desuden 
kontorer i USA og England. 
 Om virksomheden i dag fortæller 
Jan Falck-Schmidt: Vores historie går 
principielt tilbage til 1935, men det her 
aktieselskab blev grundlagt i februar 
’05, da forsvarsaktiviteterne blev flyttet 
ud af den gamle virksomhed. ´05 til ´12, 
det er syv år. Vores omsætning og med-
arbejderantal er vokset lige så mange 
gange, altså syv til otte gange. Så det 
er en voldsom udvikling. Sidste år var 
vi blandt de 500 bedste virksomheder 
i Danmark, det var vi utroligt glade 
for. Vi lå på omkring 100 millioner på 
koncernbasis. I år ligger vi nok omkring 
175 - 200 mill. Næsten en fordobling fra 
sidste år til i år, så vi har været igennem 
en voldsom vækst. Det stiller krav til or-
ganisationen.
 Det med organisationen kommer vi 
tilbage til. Vi skal lige først høre, hvad I 
egentlig producerer.

Militære løsninger
Den ene af de tre produktionsgrene, der 
tegner Falck Schmidt Defence Systems, 
er de militære løsninger. Her stammer 
løfteløsningerne fra den gamle civile del 
af virksomheden, hvor mandskab skulle 
løftes i forbindelse med blandt andet 
redningsaktioner. I dag drejer det sig om 
dels at løfte mandskab/soldater dels at 
løfte udstyr. Jan Falck-Schmidt udtryk-
ker det således:
 Hvis soldaterne eksempelvis har be-
hov for at komme højt op i skovområder 
eller lignende med sensorer eller missi-
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ler, kan man nøjes med at løfte sensorsy-
stemer op i luften. Det kan give bedre ud-
syn, men også beskyttelse for soldaten, i 
og med han kan blive på jorden. Det er 
meget bedre end alle mulige former for 
beskyttelse. Det er tanken med sådanne 
løftesystemer, at du løfter dine sensorer 
eller systemer op og gemmer køretøjet 
og soldaterne bag naturlige forhindrin-
ger.  Fjenden kan derved ikke skyde på 
dem. Det er den ultimative beskyttelse 
af soldaten, og han kan stadigvæk sidde 
nede i sit køretøj og via sensorerne se, 
hvad der foregår.
 Fokus i udviklingen af militært udstyr 
er på soldaterne, så de har størst mulig-
hed for at overleve, mens de udfører den 
mission, de nu er sendt ud for at udføre. 
Heri indgår også kompositløsninger. 

Eksempelvis vejer kulfiber næsten intet, 
men er lige så stærkt som stål. Hvad der 
vejer mindre beskytter bedre, forklarer 
Jan Falck-Schmidt, det er en målsætning 
for produktionen.
 Desuden arbejdes der med energifor-
syning til militære køretøjer, altså selve 
strømforsyningen: Her har vi kastet os 
ud i at anvende en grusom masse millio-
ner på at finde renere og bedre energi. 
Ved at anvende brændselscelleenergi til 
militære køretøjer kan militæret spare 
en masse penge på brændstofsiden. Des-
uden reduceres CO2 udslippet med 2/3. 
Dér investerer vi lige nu 30 millioner 
til at udvikle sådan en løsning over de 
næste par år. Og endelig producerer vi 
ledningsnet og lignende til militære ap-
plikationer. 

De danske styrker i Afghanistan med to kampvogne som Falck-Schmidt Defence Systems har 
udstyret med master af kulfiber påmonteret sensorer og APU'er (Auxilaru Power Unit) - ekstra strøm- 
generatorer. De anvendes til rekognoscering og overvågning. Foto i privateje.
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Spaceløsninger
Den anden gren af produktionen gælder 
spaceløsninger, især baseret på de mulig-
heder, fabrikken i Fredericia giver i form 
af det lette materiale kulfiber. Desuden 
findes der allerede kompetencer i huset, 
der kan udnyttes inden for dette felt.
 For øjeblikket arbejdes der med at 
levere et webteleskop til ESA og NASA. 
Der bydes ind på flere løsninger, dele til 
satellitter, marsmissioner osv. Med hen-
syn til målsætningen her siger Jan Falck-
Schmidt: Vi ønsker at placere virk-
somheden strategisk på den absolutte 
yderkant af nyeste viden og omsætte 
det til løsninger. Det er nok, fordi vi har 
erkendt ligesom de fleste politikere her 
i landet, at hvis vi skal konkurrere på 
den laveste timeløn, så er det nok ikke 
i Danmark, vi skal være bosiddende. 
De produktioner flytter mod øst. Vi kan 
ikke konkurrere på en timeløn, der er en 
tiendedel eller halvdelen af vores. Så vi 
skal konkurrere på produkter, der kan 
mere, og som igen er mere vidende. Her 
har vi brug for de højtuddannede.

Civile produktløsninger
Den tredje og nyeste gren af produktio-
nen gælder civile dele, som er afledt af 
de muligheder, der ligger i kulfiberpro-
duktionen – herunder eksempelvis dele 
til vindmøller, master til danske VM-sej-
lere, dele til kørere i Formel 1, flydele og 
industridele, der ikke må veje ret meget. 
   Kulfiber er kul, der er trukket ud til 
fibre, der er af samme karakter som dit 
hår, forklarer Jan Falck-Schmidt. Kulfi-
brene blander vi sammen med matrix, 
som gør, at når det hærder, bliver det 
til en struktur, der er enormt stærk og 
ekstremt let og relativt dyr. Kulfibre er 
udvundet af råolie, så kulfibre er olie-
prisafhængige. På verdensplan er der 

vist kun fem virksomheder, der laver 
råfibre. 
 Det kan sammenlignes med jernbe-
ton. Jernet stiver af, og betonen binder 
sammen. Det er specialviden og et af de 
områder, hvor vi har sværest ved at re-
kruttere medarbejdere, fordi Syddansk 
Universitet ikke uddanner nogen inge-
niører med komposit som speciale. Det 
foregår på DTU eller i Aalborg. Viden 
om kulfiber er specialviden, den er mere 
kompleks end almindelig ingeniørviden. 
Alt det, vi laver her i huset til løftebrug, 
er lavet af sådanne komposit-materia-
ler.
 Ligesom produktionen af røde 
Falck-kraner for halvtreds år siden førte 
til produktion af grønne militære kraner, 
fører erfaringerne med militære løsnin-
ger nu til en udvidelse af produktionen 
med civile løsninger inden for de lette 
kompositmaterialers muligheder. Som 
Jan Falck-Schmidt opsummerer: 
 Alle de krav, vi er vant til at leve 
op til på forsvarsdelen: projektstyring, 
tests, dokumentation osv., kan vi nemt 
håndtere, og kravene for space er lige så 
store, så dem er vi i stand til at klare. Vi 
bruger penge på at lave markedsposi-
tionering på dele, der skal ud i rummet. 
Vi agter at fange en del af det marked. 
Her ser vi en synergieffekt i at drive 
projekter og kunne håndtere det uden 
en masse ekstraomkostninger.  Der er 
ikke andre i Danmark, der laver sådan 
noget. Det er frygtelig dyrt, ikke fordi 
det hele er fortjeneste, men på grund af 
forholdene, det produceres under. For-
hold, som vi er vant til at håndtere.

Virksomhedens organisation og miljø
Virksomheden har ikke problemer med 
at tiltrække medarbejdere, der er ikke 
megen udskiftning, og folk er meget gla-
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de for at være der. Et af virksomhedens 
organisationsprincipper er: ”hellere lade 
virksomheden investere i videreuddan-
nelse af alle medarbejderne, end risikere 
at alle bliver”. Jan Falck-Schmidt forkla-
rer: Vi har mange ingeniører her, og vi 
siger stort set aldrig nej, hvis nogen vil 
videreuddannes. Selvfølgelig er der så 
en vis fare for, at de bliver stjålet, fordi 
de er attraktive, men hellere det! Det er 
selvfølgelig frygtelig irriterende, men 
omvendt så er det et kvalitetstegn. Det 
viser, at det er dygtige medarbejdere, 
vi har, og det er en forudsætning, hvis 
man gerne vil være på forkant. 
 Et andet kendetegn for organisa-
tionen er de meget frie arbejdsrammer, 
frihed under ansvar. Jeg er ikke specielt 
tilhænger af fagforeninger, siger Jan 
Falck-Schmidt, det gør timelønsområ-

det meget fastlåst af overenskomster.
 De frie rammer medfører, at man i 
funktionærområdet ikke checker folks 
timer, hvornår de kommer og går. Her er 
frihed under ansvar. På den anden side 
er der heller ikke noget, der hedder over-
tidsbetaling. Folk må selv styre deres tid. 
Det, virksomheden interesserer sig for, 
er, at de aftaler, der laves med hinanden 
og med kunderne, bliver overholdt. Om 
folk kommer lidt senere eller går lidt 
tidligere, eller har behov for ferie, det 
skal de bare passe ind i rammerne. Men-
nesker har forskellige behov, og det kan 
være svært at passe ind i faste rammer, 
så det er frihed under ansvar. 
 Jeg har et par personlige leveregler 
forklarer Jan Falck-Schmidt: 1. du må 
aldrig nogensinde glemme, at uanset 
hvad vi laver af forretning, så handler 

Jan Falck-Schmidt er på rejse 1/3 af året. Her på kontoret i Havnegade kommer verden til ham. Et TV 
kører og informerer konstant om nyheder i hele verden, billeder og genstande såsom datterens ballet-
sko appellerer til refleksion, de fire børn er nærværende på fotos, og døren står altid åben for medarbej-
derne. Foto i privateje.
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det om mennesker. Jeg hader HR-be-
grebet, for i min opfattelse kan du ikke 
kategorisere mennesker som resurser 
på samme måde, som du kan med ma-
skiner, bygninger og lignende. 
 Den 2. leveregel er begrebet, jeg 
kalder ”både og”. Vi skal være dem, der 
giver vores medarbejdere de bedste for-
hold i verden, men de må aldrig blive så 
gode, at vi ikke evner også at tage kon-
sekvensen. Fordi, så er vi dumsmarte. 
Vi skal evne også at sige farvel til en 
medarbejder med ti minutters varsel, 
hvis det er nødvendigt. Hvis vi ikke 
evner at gøre det, så sætter vi alle de 
andres arbejdspladser over styr.
 Medarbejderne har desuden sygefor-
sikring, kantine, sofagrupper til fri tæn-
ketid, kunst på væggene osv. Tilegnelse 
af ny viden prioriteres højt, men lige så 
højt vægtes de tiltag, der kan fremme at 
medarbejderne er innovative. 

Jan Falck-Schmidts ideer om innovation
Man kan ikke planlægge, hvornår inno-
vation sker, forklarer Jan Falck-Schmidt, 
derfor forsøger jeg at skabe nogle 
rammer, der giver frihed. Der er sofa-
grupper på de forskellige etager, hvor 
folk kan sætte sig ud og drikke kaffe og 
snakke. Der skal være kunst på vægge-
ne. Det bliver skiftet ud alt sammen hver 
anden måned i alle rum, for at der skal 
være noget, der inspirerer til at tænke 
anderledes. Vi forsøger at skabe ram-
mer, hvor det er helt legitimt at forsøge 
at tænke tanker og opføre sig fjollet. 
 Jan Falck-Schmidts eget kontor er ind-
rettet efter de samme principper. På com-
puterskærmen hænger datterens brugte 
balletsko, der er billeder på væggene, en 
sofagruppe, og  på en fladskærm køre ny-
hederne nonstop. Desuden står hans dør 
åben og inviterer til at kigge indenfor. 

Emnet innovation interesserer tydelig-
vis Jan Falck-Schmidt, og han fortæl-
ler videre: Du kan skabe rummet for 
innovation, men ikke innovationen. 
Det med at tage ti ingeniører og holde 
møde hver fredag, det er ikke der, de 
gode ideer opstår. Folk skal ud. Ideerne 
kan opstå i brusebadet, når de er ude at 
rejse eller lignende. Ideerne kommer tit, 
når du bringer forskelligartede menne-
sker sammen. Derfor vil vi også gerne 
samarbejde med andre institutter. Pro-
blemet er, at ti ingeniører, der er ud-
dannet det sammen sted, er uddannet 
til at tænke ens. Det er i spændingsfeltet 
af forskelligartethed, at innovationen 
opstår, i et rum hvor det er legitimt at 
komme med tåbelige ideer, at lave fejl; 
for mennesker laver fejl. Ellers forhol-
der man sig selv noget, der ikke passer. 
Fejl kan man blive klogere af, men vi er 
selvfølgelig kede af, hvis folk laver de 
samme gentagne gange.

Forskning og udvikling
Selv om der er dygtige medarbejdere, 
fri adgang til videreuddannelse, kreativt 
innovationsfremmende miljø, har Jan 
Falck-Schmidt også blik for nødvendig-
heden af at samarbejde med forskellige 
forskningsmiljøer: Vi har et tæt samar-
bejde med Syddansk Universitet, DTU, 
Risø osv., siger han, vi laver projekter 
med universiteterne og deres forskere. 
Vi er nødt til, og vi har behov for at få 
fat i noget af den dybe viden, de sidder 
og udvikler, og se hvordan det kan om-
sættes til nye produkter og nye løsnin-
ger til kunderne.
 Vi er meget, meget interesserede i 
at have løbende samarbejde med alle 
vidensinstitutionerne. Der sidder nogle 
fantastisk kloge og dygtige hoveder 
rundt omkring. Også de, som laver 
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grundforskning. Grundforskning har 
ikke nødvendigvis et sigte, det handler 
jo om at forske og tilegne sig viden 
uden nødvendigvis at have et produkt. 
Grundforskning kan vi ikke selv lave, 
men vi kan sælge, så vi ønsker at sam-
arbejde med dem. 
 Hvis vi kan få adgang til viden, 
kan vi se, hvor der er et match, og 
drage den viden sammen, så vi kan 
lave nogle bedre produkter. Rent 
strategisk er det et ønske for os hele 
tiden at have et meget tæt samarbejde 
med forsknings- og udviklingsinstitu-
tionerne, både herhjemme men også 
i udlandet. Vi forsøger hele tiden at 
se, hvor der rører sig spændende ud-
vikling og er også gerne med til at 
finansiere noget af den, bare vi får 
adgang til viden. Så vi investerer i 
grundforskning, men foretager det 
ikke selv. 

De særlige etiske overvejelser
Når man sælger krigsmateriel, kan man 
ikke bare sælge til hvem som helst. Dels 
har regeringen udstukket nogle rammer, 
dels kan man forestille sig en gråzone 
med korruption. Jan Falck-Schmidt vil 
gerne oplyse: Vi har lavet vores egen 
firmapolitik, som handler om korrup-
tion. Det er noget, vi ikke vil beskæf-
tige os med. Medarbejdere skal frit 
internt kunne fortælle om oplevelser, 
ikke whistle-blower, men hvis nogen 
er ude at rejse og møder en kunde, som 
pludselig stiller mærkelige spørgsmål 
eller mener, de skal have et eller andet 
for noget, så kan medarbejderen gå til 
Frank, som han hedder, og sige "jeg har 
en kunde her, der stiller nogle mærke-
lige krav". Vi har et højt etisk stade. 
Nogle steder som i USA skal man skrive 
under på etisk opførsel.
 Jan Falck-Schmidt har også tanker 

Forsvarsminister Nick Hækkerup besøger her de danske soldater i Afghanistan. Foto: Forsvarsministe-
riet.
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om forholdet til lokalsamfundet. Derfor 
stiller han blandt andet op til dette in-
terview: Det gør jeg gerne, jeg synes det 
er spændende og for lokalsamfundets 
skyld. Det har vi pligt til, hvis vi kan, det 
kan du tro. 
 Virksomheden støtter desuden loka-
le initiativer som for eksempel OB: Når 
vi sponsorerer OB, betyder det, at vi 
altid har ti-tyve pladser på tilskuerræk-
kerne, som medarbejderne kan benytte. 
For mange er det et image at have. Rent 
markedsføringsmæssigt får vi ikke 
noget ud af at sponsorere OB, vi har 
ingen kunder i Odense, vi har én kunde i 
Danmark, så vi har ikke bandereklamer 
osv. Skulle jeg sælge mere til forsvaret i 
Danmark ved at reklamere? Vi vil gerne 
understøtte nogle aktiviteter i byen. Det 
kan måske øge vores evne til at få at-
traktive medarbejdere til Odense.

Nye toner fra den danske regering
På flere måder har forsvarsindustrien 
fået en større bevågenhed fra den nye re-
gerings side. Nick Hækkerup ser positivt 
på en industri, der anvender højt uddan-
net personale og eksporterer det meste 
af sin produktion. Desuden står han for 
at skulle købe kampfly for henved flere 
mia. kr.11 På spørgsmålet vedrørende 
de nye vinde fra regeringen siger Jan 
Falck-Schmidt: Ja, det er faktisk rigtigt. 
Jeg har siddet i bestyrelsen for den dan-
ske brancheforening,12 siden den blev 
grundlagt under DI. 
 Dansk Industri (DI) er arbejdsgiver-
forening for omkring 10.000 virksomhe-
der i Danmark. De har nedsat branche-
organisationer for alle deres hovedom-
råder, blandt andet FAD, Forsvars- & 
Aerospaceindustrien i Danmark.
 Jeg har været formand for besty-
relsen i to omgange og næstformand i 

to omgange. Set fra branchens side har 
vi savnet opmærksomhed under den 
hidtidige regering. Ikke at jeg ønsker at 
blande mig i politik, det må andre om, 
vi skal leve under de regler, som poli-
tikerne nu engang må beslutte, uanset 
om vi er enige eller ej. Fra branchens 
side har vi helt klart haft et ønske om 
større politisk bevågenhed.  Vi er jo en 
branche, der gennem de senere år har 
skabt mange arbejdspladser og mange 
eksportindtægter. Nick Hækkerup har 
vendt tingene på hovedet. Han er ikke 
den eneste. Vi ser det samme initiativ i 
nogle af de andre lande f.eks. Frankrig 
og USA.
 Nick Hækkerup har valgt at sige, 
at ambassaderne skal hjælpe og assi-
stere vores virksomheder. Han har jo 
officerer siddende rundt om på ambas-
saderne, så det er et samarbejde mellem 
udenrigs- og forsvarsministeriet. De 
skal faktisk hjælpe danske virksom-
heder med at sælge deres varer. Den 
amerikanske regering har officerer 
siddende overalt i verden, som hjælper 
amerikanske virksomheder. De hjælper 
og assisterer, når virksomheder ønsker 
at sælge deres produkter. Tilsvarende 
har Nick Hækkerup besluttet, og der er 
udarbejdet strategier. Det er vi meget 
glade for; at have sådan et samarbejde i 
det danske samfund. 
 Jeg har haft et par drøftelser med 
ham, og det var meget positivt. Det er 
nok også, fordi der er sket ændringer 
i forsvarets egen ledelse. Den tidligere 
ledelse og forsvarschefen og chefen 
for materieltjenesten var ikke specielt 
indstillet på overhovedet at have noget 
at gøre med industrien. Det har de nye 
chefer. Om det så er deres egen interes-
se, eller det er politisk betinget – det er 
nok en kombination af begge. 
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Der har i mange år ligget et aktstykke, 
som var besluttet af Folketinget, om 
at forsvaret kan bistå industrien med 
eksportaktiviteter. Forudsætningen for 
det aktstykke er, at det kan forsvaret, 
men det skal være omkostningsneu-
tralt. Det betyder, at hvis forsvaret ikke 
skal have udgifter, så skal virksomhe-
den betale for den hjælp. Det giver ikke 
ekstraudgifter for skatteborgerne, og 
det skal det heller ikke. Det aktstykke er 
nu blevet vigtigere. 
 Der er lavet et papir hos materiel-
tjenesten, som man arbejder efter, der 
siger, at man skal understøtte forret-
ningsmæssigt. Selvfølgelig er forsvaret 
ikke blevet en forretning, det er stadig 
primært et forsvar. Det er absolut posi-
tivt, hvad der er sket.
 Med hensyn til anskaffelsen af 
kampfly er Jan Falck-Schmidt også 
involveret. Han fortæller: Jeg er også 
formand for den industrigruppe, der 
arbejder med anskaffelse af nye kamp-
fly. Den består af virksomheder, der 
interesser sig for kampflyanskaffel-
sen. Politikerne skal træffe afgørelsen 
i 2014. Industriinteresserne er meget 
store ud fra betragtningen om, at der 
skal komme lige så mange penge tilba-
ge til Danmark, som Danmark investe-
rer. Det drejer sig om et relativt stort 
tocifret milliardbeløb, der gerne skulle 
komme tilbage i form af industriudvik-
ling. 
 Problematikken går under navnet 
”Modkøb”. Det vil sige, at det beløb, 
der købes for, skal modsvares af køb/
produktion/arbejdspladser i Danmark. 
Modstanderne af modkøb påpeger, at 
prisen på kampflyene vil stige, hvis der 
skal indgå sådanne betingelser. Jan 
Falck-Schmidt ser modkøb som en po-
sitiv mulighed.

Krise og modkøb
Der er økonomisk krise og arbejdsløshed 
i Europa. Nick Hækkerup planlægger at 
anskaffe nye kampfly. Jan Falck-Schmidt
har haft foretræde for Folketingets 
erhvervsudvalg og kæder gerne anskaf-
felsen sammen med krisen: Der er 
uenighed om, hvor mange penge man 
skal investere for at få gang i væksten 
i Danmark. Man taler om vækstpakker 
i milliarder. Min holdning er, at det vil 
være tåbeligt grænsende til uansvarligt, 
hvis man agter at investere 20 eller 30 
milliarder i kampfly og ikke stiller krav 
om, at lige så mange penge skal gå den 
anden vej. Det vil være en fantastisk 
vækstpakke, som man ellers ikke har 
råd til at lave, og denne kan man stort 
set etablere gratis. Det er et spørgsmål 
om at stille kravene til leverandørerne, 
ellers tror jeg ikke, vi lige finder 20-30 
milliarder til en vækstpakke i dag med 
det underskud, vi har.
 Især blandt de forskellige berørte 
parter og politikere foregår der en diskus-
sion om forvaltningen af modkøbsregler. 
Hertil siger Jan Falck-Schmidt:
 EU-kommissionens tankegang om 
privatisering, om kun at koncentrere sig 
om EU og ikke tage Nordamerika med, 
synes jeg er tåbelig. Modkøb, det får de 
ikke på kort sigt fjernet. Slet ikke med de 
økonomiske vilkår vi har i dag. De lande, 
som har det økonomisk problematisk, 
har ikke tænkt sig ikke at betinge mod-
køb. Hvis Danmark ønsker at gå foran 
i EU og fjerne modkøbsregler, så skulle 
jeg hilse at sige, at de ambitioner om at 
udvikle industrien, de vil bliver afviklet 
hvis Danmark gør det alene. Vi ser me-
get gerne, at modkøbsreglerne afskaffes, 
men ikke kun i Danmark. Det skal ske 
generelt inden for EU, og ikke kun på 
papiret, men reelt. Så tror jeg godt, de 
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danske virksomheder konkurrencemæs-
sigt vil gøre sig gældende. Men ikke hvis 
vi fjerner dem i Danmark og ikke i de 
andre lande, for så bliver vi jo fravalgt 
på grund af modkøbsregler.  Men det 
er jo en politisk diskussion i folketing og 
lignende.

En stigende dansk våbenproduktion?
Ser vi tilbage i historien har Sverige været 
en stor producent af våben. Er Danmark 
ved at komme op på samme niveau? Ja, 
Sverige er en stor våbenproducent, siger 
Jan Falck-Schmidt, her skal man gøre 
sig klart, at Sverige aldrig har været en 
del af Nato. Sverige er neutral og driver 
stadig neutralitetspolitik. Vi har meget 
sammen med svenskerne og også med 
finnerne, der også er neutrale.  De har 
begge lavet partnerskabsaftaler med 
Nato, men i krigstid er de kun sig selv. 
Hvordan vil du sikre vedligeholdelse og 
reparation af materiel i krigstid, hvis du 
kun er dig selv?
 I Danmark er vi omfattet af en så-
kaldt musketer-ed, så hvis Danmark 
bliver angrebet, træder de øvrige lande 
til. Så længe man anskaffer materiellet 
fra en natopartner, er man faktisk også 
i krigstid sikret reservedele, fordi det 
er et partnerland. Sverige er nødt til at 
kunne klare alt selv. Det HAR Sverige 
gjort i mange år ved at bygge en stor 
militærindustri op. De har selv lavet 
kampfly og køretøjer, skibe og ubåde. 
Deres politik er, at de i krigstid skal 
kunne klare sig selv. Både producere og 
vedligeholde. Og når de alligevel har in-
dustrien, kan de lige så godt eksportere 
og tjene de penge. 
 For 400 år siden var Danmark et 
storrige med verdens fjerde eller femte-
største flåde. Nu er vi et lille land både 
erhvervsmæssigt og i selvforståelse, 

Sveriges udgangspunkt er et helt andet. 
Angående Danmarks våbenindustri si-
ger Jan Falck-Schmidt:
 Jeg tror ikke, de danske ambitioner 
er bare industrimæssigt at bygge en el-
ler anden kæmpe forsvarsindustri op. 
Der er også langt for os, hvis vi skulle 
op og have samme niveau som Rusland 
eller Sverige. I Danmark er det en rela-
tivt lille industri, men videnstung og på 
specialområder rigtig dygtig og med 
stor eksport.

Perspektivet i det militære produkt
Ved en større eller mindre tilfældighed 
blev Jan Falck-Schmidt leder af en virk-
somhed, der producerer militært udstyr, 
ikke ligefrem våben, men dog udstyr 
der knytter sig til krigsførelse. Han har 
undervejs måttet gøre sig nogle tanker 
om den indflydelse verdens skiftende 
konflikters karakter kunne få i forhold til 
virksomhedens produkter:
 Jeg satte mig ned, da muren faldt 
i 1989, og tænkte: hvad kommer det 
her til at betyde for virksomheder, der 
gerne vil lave udstyr til vores soldater? 
Han kom til det resultat at: pludselig bli-
ver soldatens overlevelse det vigtigste. 
Det var det ikke i koldkrigsperioden. I 
koldkrigsperioden var det vigtigere at 
have flere kampvogne end modparten. 
Ud fra den betragtning, at når du havde 
slået alle modpartens soldater ihjel, så 
havde du vundet. Det var sådan en me-
get kynisk kalkule.
 Havde vi haft en tredje verdenskrig, 
Warszawa-pagten mod Nato-pagten, 
så havde det været ragnarok og tab 
af millioner af mennesker. Det var 
indkalkuleret, når det handlede om 
atomvåben. Dengang var det konstant 
oprustning med tusinder af kampfly og 
kampvogne. Mere og mere materiel.
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 Efter koldkrigsperioden skiftede fo-
kus. Det forandrede Danmarks placering i 
væbnede konflikter og Jan Falck-Schmidt 
så også et forandringspotentiale for sin 
virksomhed. Han forklarer det sådan:
 I koldkrigsperioden var truslen hér, 
nu kæmper vi andres krige ude i verden. 
For at vi stadig kan sende vores soldater 
til Afghanistan, er vi direkte afhængige 
af, at de kommer hjem i live. Får vi slået 
for mange af vores soldater ihjel, så vil 
befolkningens modstand mod at ud-
sende soldater vokse, til politikerne ikke 
vil gøre det længere. Der er vi ikke i dag, 
selv om vi har haft store tab. Som jeg 
opfatter det, er det trods alt understøt-
tet af befolkningen med argumentet om, 
at det forhindrer terrorisme i Danmark. 
At vi kan gøre en forskel ude i verden.
 Derfor er virksomheden i sin pro-
duktion og forskning koncentreret om, 
hvad der kan beskytte soldaterne, så de 
ikke bliver dræbt. Generne for initiativ 
og nytænkning fornægter sig ikke!

Slutning
Måske er der trods mange forskelle 
også visse ligheder mellem Jan Falck-
Schmidts virksomhed og forfaderen So-
phus Falck Redningskorps. Som Jan ud-
trykker det: når det grimme sker, hvad 
enten det er ildebrand eller krig, så dre-
jer det sig om at redde menneskeliv. For 
Falck Schmidt Defence Systems handler 
det om at bevare soldaterne i live. Jan 
Falck-Schmidt henviser til et billede, der 
stammer fra chefen for de amerikanske 
styrker, general Schwartzkopf: man skal 
være klar over, at man, når man går i 
krig som i Irak, så er det ikke en sport, 
som fodbold, hvor du kan få en sølv- og 
en bronzemedalje. Der er ingen sølv og 
bronzemedalje, der er ikke plads til at 
være nummer to. Det er vores vigtigste 

udgangspunkt, at uanset hvad vi laver, 
så skal vi sikre at vores soldater har en 
guldmedalje, der er ingen andenplads. 
Det er vores primære fokus i alt, hvad 
vi gør.
 I virksomheden Falck Schmidt De-
fence Systems, hvor man fremstiller 
krigsmateriel, siger Jan Falck-Schmidt: 
Jeg synes, det er bedst at skabe mulig-
heder for, at vores soldater kommer 
hele hjem.

Noter
1  Foreningen Aldrig Mere Krig blev startet i 

1926.
2  Anlagt 1648 på initiativ af rigsmarsk Anders 

Bille, ødelagt af svenskerne i 1658. Beskrevet 
af Margit Larsen fra Lokalarkivet i Broby-
værk.

3  Oprettet af Hans Schultz, 1889-1994. Produ-
cerede i starten geværer til skytteforenin-
ger, senere også krigsvåben. Beskrevet af 
Margit Egdal.

4  Med Thyra Petra Falck.
5  Rudolph 2.3.1980, Harry 9.8.1892, William 

9.9.1894.
6  Helene Christine Juliane Schmidt (damefri-

sør).
7  Født 30.5.1913, døbt 21.10.1927. Bemærk, at 

Einar da var 14 år gammel. Faderen Sophus 
var død den 29.7.1926, altså et år før. Mode-
ren Helene døde året efter, den 19.3.1928. 

8  Oplysningerne om Sophus Falck og familien 
bygger på Søren Mørchs: Sophus har været 
der.., 2006.

9  En historie, man kan læse om hos Mørch 
2006.

10  Havnecentralen fra 1931 blev tegnet af Jens 
Christensen og Axel Jacobsen.

11  Ifølge www.nytkampfly.dk.
12  FAD, Forsvars- & Aerospaceindustrien i Dan-

mark. 
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