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BØRSTNOTERING

HILDE ORELD 
IVÁN KVERME (FOTO)

LUKK ØYNENE. Tenk på en mann som nærmer seg femti. 
Legg til utstrakt erfaring fra salg av øl, vin, brennevin, sigaretter 
og bildekk. På Gjelleråsen utenfor Oslo skal vi møte en mann 
med en slik bagasje .

– Hej, mitt namn är Otto, sier han, strekker ut hånden og 
repliserer at vi har et godt fast håndtrykk. Vi har akkurat vært 
på omvisning på det som skal være Nord-Europas mest mo-
derne og effektive produksjons- og logistikkanlegg, etter at 
Arcus flyttet fra Hasle til Gjellerudåsen for halvannet år siden. 
Robot-trucker fyker rundt på gulvet i en hall som har en pro-
duksjonskapasitet på 14.000 flasker i timen.  

– Vil du ha noe å drikke? spør Drakenberg i det han selv 
åpner en boks Ramlösa. 

Et særdeles hyggelig spørsmål i slike omgivelser, spøker vi. 
Han gjør ikke engang et forsøk på å smile høflig, loser oss bort 
til kaffeautomaten og ser litt forvirret ut.

– Jeg drikker ikke kaffe, så jeg kan ikke denne maskinen, 
sier han før han prøvende tryller frem en kopp varmt drikke.

HAN VAR USIKKER PÅ om det var lurt av ham å stille 
opp på et intervju . Det virker likevel som om han trives. Når 
han smiler, er han prikk lik Hollywood-kjekkasen Matthew 
McConaughey. Øynene er like trill runde som 
krøllene. Kroppen er som en atletisk strek. 
Det siste kan nok forklares med at han har 
en idrettskarriere få andre konsernsjefer kan 
skilte med. 

– Jeg kan ikke anbefale det, altså. Det var 
altfor tidlig, for jeg var bare fem år, sier Dra-
kenberg om begynnelsen på sin karriere som fekter. Men for 
hans mor, var det en dyd av nødvendighet. Yngste blad Dra-
kenberg var et hyperaktivt barn, og da hans eldre bror begynte 
med fekting, så mor sitt snitt til også å oppbevare yngstemann 
hos den ungarske fektemesteren. 

– Jeg ble hos ham i 23 år.

BEINHARD DISIPLIN, kombinert med en mester som 
fortalte ham at han en dag skulle bli best i verden, resulterte 
blant annet i at han ble lagkaptein for det svenske landslaget 
i fekting, en fjerdeplass i VM og en åttendeplass i OL i 1988, 
andreplass i Europacupen for klubblag, fem svenske mester-
skapsgull, nordisk mester og utnevnelse som årets fekter i Sve-
rige. I 1996 mottok han også den svenske Riksidrettsforbundets 
eliteidrettsutmerkelse for sine prestasjoner. 

– Noe av det aller viktigste i mitt liv har jeg lært av idretten. 
Man må tørre å tape. Jeg ble ikke virkelig god før jeg skjønte at 

jeg ikke måtte vinne alt hele tiden. Folk taper hver dag. De som 
tør å tape, lærer best av sine feil.

Som om ikke fekteresultatene er nok til å ta av seg hatten 
for, har også 47-åringen med det adelige etternavnet han synes 
det er ubehagelig å snakke om, en imponerende karriere som 
havkappseiler. Han har en andreplass i Europas eldste og mest 
berømte kappseilingsregatta Fastnet Race, tre ganger klasseseier 
i Gotland Rundt og femteplass i VM i havkappseiling i 1999 
med båten Investor. Og i år 2000 var han sekunder fra å bli 
internasjonal havkonkurranseseiler, slik som Knut Frostad. 
Han hadde allerede ett ben på Volvo Ocean Race-dekket, men 
valgte kjærligheten til kvinnen han nå er gift med.

– Du er en irriterende flink fyr. Karriere i arbeidslivet, karriere 
innen idrett, ser flott ut og har mest sannsynlig en vakker kone 
og tre veloppdragne, perfekte barn også. Er du en wonderboy?

Drakenberg ser litt brydd ut før han ser på oss med sine 
hundeaktige McConaughey-øyne.

– Jeg er ingen wonderboy. Ingen kan komme dit jeg er i dag 
uten å ha gjort ting de ikke er stolte av i ettertid. Alt har ikke 
vært like lett.

DA HAN VAR FERDIG utdannet siviløkonom med spe-
sialisering i nasjonaløkonomi, fikk han ingen jobb. Dette var i 
1995, og han tilbød seg til slutt å jobbe gratis.

– Jeg fikk ikke jobb da heller, sier han.
Så dukket det opp en mulighet som intern praktikant hos 

FN i Genéve. Drakenberg skulle jobbe med 
den tredje verden. Han holdt i akkurat fem 
måneder.

– Jeg skjønte raskt at jeg ikke kunne være 
der. Det var mye analyser og snakk, men det 
skjedde jo ikke noe! Mange syntes det å levere 
en rapport var selve drømmen, men det var 

ikke noe for meg.
Økonomen gikk bokstavelig talt ned på gulvet i sin neste 

jobb. Familiebedriften, som drev i jern- og stålbransjen i Nor-
den, lot Drakenberg jobbe på gulvet på stålverkstedet.

– Det lærte jeg mye av. Det å være en god leder handler ikke 
bare om å fungere på et møterom. Men samtidig skal det sies 
at å jobbe så tett med min far og bror, hvor førstnevnte var en 
veldig dominerende gründer, heller ikke var noe for meg.

NESTE JOBB var i Procter&Gamble. Eller «som å gå på et 
betalt universitet», som Drakenberg beskriver årene der. 

– Jeg var liksom fekter, hadde jobbet i FN og i stålbransjen, 
så skulle jeg jobbe med flassjampo. Det var flaut og ikke bra for 
mitt ego, innrømmer han, før han gir historien en lykkelig slutt:

– Det tok ikke mer enn én måned før jeg hadde flassjampo-
lektyre med meg hjem. Hos P&G er man varemerket. Det er 
mange bedrifter som har mye å lære her; å gå fra produkt- til 

varemerketankegang.  
Mot slutten av sine fem år i Procter&Gamble, hvor han av-

sluttet karrieren med å være nordisk varemerkesjef for Pampers 
bleier, traff han det som senere skulle bli hans kone. Hun var 
kundeansvarlig for Procter&Gamble i Norden

– Jeg syntes hun var den forferdelig vanskelige dansken som 
sa nei til alle mine ideer. Hun syntes jeg var lite kreativ, mimrer 
Drakenberg. Det tok noen år før de skjønte at det skulle bli de 
to, som nå også består av tre barn – en på fem, en på ti og en 
bonusdatter på 17.

Så flyttet han til Danmark - på grunn av kjærlighet. Hun 
hadde jo et barn fra før, og for første gang i sitt liv tok Draken-
berg et valg som ikke bare handlet om egoistiske behov. Det ble 
en tøff tid for en relativt selvhøytidelig kar.

– Det gikk i mye svenskevitser i kantinen, og det var ikke lett 
å være svensk i Danmark på den tiden. Jeg har vanskeligheter 
med å le av meg selv, og enda større problemer med at andre 
ler av meg, innrømmer han, som da jobbet for Scandinavian 
Tobacco Company.

ETTER TRE ÅR i Danmark hadde han fått nok, og ønsket 
seg tilbake til Sverige. Han overtalte sin kone til å følge med til 
Stockholm. Den svært lite bilinteresserte Drakenberg ble adm. 
direktør for Dunlop i Norden og Baltikum. I fire år handlet 
livet hans om bildekk før det ble erstattet av øljekk. Krølltop-
pen ble adm. direktør for Carlsberg i Sverige, et selskap som på 
den tiden hadde vært gjennom mange nedskjæringer, med en 
desillusjonert gjeng på lønningslisten. Carlsberg hadde akkurat 
gjennomført en måling av medarbeidernes engasjement, og av 
alle 38 land Carlsberg opererte i, var den svenske arbeids-
stokken minst engasjert. I tillegg tjente de lite penger.

Konsernsjef Otto Drakenberg bruker erfaring fra øl, fekting, bleier, bildekk, 
stålindustri og seiling for å pynte Arcus for børsnotering.

�

PROFILEN›

Jan Sten Otto Drakenberg
 � Alder: 47
 � Aktuell: Halvparten av de 1,2 mil-

lioner literne akevitt som selges på 
Vinmonopolet, selges i november 
og desember. Og det spekuleres 
i om Arcus-Gruppen skal noteres 
på Oslo Børs neste år.

 � Hva er ditt beste barndoms-
minne? Far, en streng mann vi 
sjelden så noe til, tok oss med 
på seiltur hele sommeren. Han 
var en hyggelig fyr hver sommer.

 � Hvilket øyeblikk glemmer du 
aldri? Da jeg slo ut regjerende 
verdensmester i fekting Pavel 
Kolobkov og kom til EM-finalen 

med minste mulige margin i 1994. 
Det var stort!

 � Hva må du gjøre før du dør? 
Delta i en havseilas rundt jorden.

 � Hvem beundrer du? Min kone 
som har holdt ut med meg i ti år 
og utfordret meg og hjulpet meg 
til å bli et bedre menneske.

 � Hva er din største sorg i 
livet? Da min fektemester som 
jeg hadde truffet to ganger om 
dagen siden 1971 og jobbet for 
at jeg skulle bli best i verden 
døde i 2005. Jeg bar selv båren. 
Det var en ekstrem sorg, og jeg 
begynner nesten å gråte nå som 
jeg forteller det.

Enten så 
er du med, 

eller så er det ut
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KLARE LIKHETSTREKK: Situasjonen han snudde i Carlsberg minner mye om Drakenbergs hverdag i Arcus. Det handler om å skape engasjement og ikke frede noen.
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– Min oppgave var å øke engasjementet til mine 1.300 
medarbeidere og tjene mer penger. Det var en tøff jobb, 

og jeg husker godt mitt første stormøte med samtlige ansatte.
Det gjør nok de ansatte også. For den pene mannen med det 

milde utseendet gikk langt utenfor manus.
– Jeg sa blant annet at «på mandag er det kun de som er 

interessert i å legge alt det vonde bak seg som er velkommen på 
jobb. De som gjerne vil være med videre, får være med. Dere 
andre vil jeg ikke se».

Drakenberg virker nesten overrasket 
over at han kunne si noe slikt, og var for-
beredt på både egg og tomater. Men under 
middagen samme kveld, kom en av de til-
litsvalgte bort til ham og takket for at det 
endelig var en som turte å sette ned foten. 
I løpet av to år økte marginene fra 8 til 14 prosent og det ble 
gjennomført en ny engasjementsundersøkelse. Analysebyrået 
ringte til Drakenberg og lurte på om det kunne stemme. Aldri 
før hadde de sett et slikt vanvittig løft på så kort tid da Sverige 
gikk fra dårligst i klassen til topp tre. 

SIDEN 2011 HAR DRAKENBERG vært konsernsjef for 
Arcus-Gruppen. Han har vært med på flyttelasset fra Hasle til 
det moderne anlegget til over 1,1 milliarder kroner på Gjel-
leråsen, og han ser klare paralleller til sin tid som Carlsberg-sjef.

– Carlsberg Sverige hadde også vært statseid. Men folk kan 

ikke fredes selv om de jobber i linjen eller har jobbet på det 
samme stedet i mange år. Det er ikke ok ikke å ville yte sitt beste 
på jobb. Og det er vanskelig å argumentere mot. Enten så er du 
med, eller så er det ut. Det handler nemlig om at det smitter når 
folk gir jernet, og det påvirker resultatet direkte.

Drakenberg er engasjert nå. Smilet er fraværende og konkur-
ranseblikket har viket for McConaughey-blikket. Han høres 
brutal ut, men han er ikke hjerterå.

– Noen har gått fra Arcus, både frivil-
lig og andre litt mindre frivillig. Alle må 
ha rett innstilling og sterk vilje til å bidra. 
Er dette på plass, kan kompetansen vokse 
i etterkant.

Det høres flott ut, men følte alle de 475 
ansatte det slik? Åpenbart ikke. Arcus-

Gruppen har tre forretningsområder: vin, brennevin og logis-
tikk. Sistnevnte har fått navnelappen Vectura, og de siste par 
årene har det rent ut rundt 140 millioner kroner fra problembar-
net. I august i år vedtok styret, mot de ansattes stemmer, å skille 
ut Vectura til eierselskapet Arcus-Gruppen Holding. Og det 
ble bråk. De 220 ansatte er bekymret for arbeidsplassene sine. 

– Vectura går med store tap, og marginene i deres bransje er 
mikroskopiske. De er nødt til å legge all kraft i det de skal gjøre. 
Vecturas styre og ledelse må jobbe med sin kjernevirksomhet 
og vi med vår.

– Var det din idé å skille ut Vectura?

– Ja, sammen med eier og styreleder. Men i 2011 tok det 
mye tid å bygge dette anlegget, så vi bestemte oss for å avvente 
diskusjonen om Vectura til dette var på plass, sier han og peker 
rundt på veggene i praktbygget vi befinner oss i.

NÅ HAR SALGSDISKUSJONEN blusset opp igjen, både 
når det gjelder Arcus-Gruppen og Vectura. Siden 2005 har de 
vært eid av det svenske risikokapitalselskapet Ratos med 83 
prosent. Hoff Potetindustri på Gjøvik eier 10 prosent. Og åtte 
år er allerede overtid for en type selskap som Ratos.

– Pynter du bruden før salg ved å kvitte deg med Vectura?
– Både ja og nei. Det handler om å kjøpe og selge virksom-

heter. Og det er helt klart at Arcus og Vectura skal selges en dag. 
Det er jo hele forretningsideen til Ratos. Vi vet ikke nødvendig-
vis når, sier Drakenberg og ber oss henvende oss til det børsno-
terte eierselskapet hvis vi skal fortsette med våre spekulasjoner. 
Vi prøver Drakenberg litt til…

– Vi har fått flere signaler om at det er snakk om børsnotering 
mot slutten av 2014?

– Børsnotering er hovedsporet, men jeg skal ikke si så mye, 
for det er eieren som bestemmer. Selv tror jeg det er litt lenger 
frem i tid, men både eier og vi tror at den beste løsningen er at 
Arcus igjen kommer på norske hender ved å notere det på Oslo 
Børs. Men vi har fortsatt en jobb å gjøre.

-Som å sørge for at de ansatte er motivert og engasjert?
– Ja, og det arbeidet har vi holdt på med siden den dagen jeg 

ZORRO DRANKENBERG: 
Den tidligere konkurransefekte-
ren og havseileren Otto Draken-

berg har lært mye av idretten. 
Som for eksempel at det viktigste 

er å tørre å tape.

�
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Det er helt klart 
at Arcus og 

Vectura skal selges
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tok over som konsernsjef, sier Drakenberg.
For å få til dette i praksis, skal han følge i sine egne 

fotspor fra tiden i Carlsberg. Han jobber med engasje-
ment på alle nivåer for å forme en målsetting. De jobbet 
med dette i et halvt år i fjor. Og de fikk mange innspill 
langt fra konsernsjefkontoret.

– Målet er at alle vet hvor vi skal og hvordan vi skal 
komme dit. Samtlige ansatte må vite hvorfor de er på 
jobb, og hva deres oppgave er for at målet skal nås. 

DRAKENBERG VISER OSS en plansje med 
visjonen til Arcus. På den står det «Sammen skal vi 
bli best på vin og brennevin i Norden». Vi fnyser litt. 
For hva er det egentlig å bli best? 
Konsernsjefen følger oss helt. For 
han vil nemlig ikke at visjonen bare 
skal være en vidløftig setning på et 
stykke papir. Han har også en plan 
på hvordan han skal få drahjelp av 
alle ansatte for å nå visjonen:

– Vi må sette tydelige krav. Visjonen er brutt ned til 
hva de ansatte skal være best på og hvordan de skal bli 
det. Og alt skal kunne måles. Det er jo ikke morsomt å 
se på en ishockeykamp hvor man ikke måler resultatet, 
sier han retorisk.

Han har ingen tro på at det er lønn alene som skaper 

engasjement. Lønningene må vurderes som konkur-
ransedyktige av de ansatte, men det er også alt.

– Det er det som skjer på arbeidsplassen i løpet av 
dagen som skaper engasjement. Det er lett å si, men 
vanskelig å gjennomføre. For å komme i mål trenger vi 
en god porsjon pedagogikk og tydelig lederskap.

Og ja, store deler av ledelsen i Arcus er byttet ut. Ar-
cus har nå mer enn halvparten av sin omsetning utenfor 
Norge, og de store satsningsområdene er USA og Kina. 

Drakenberg etterlater seg et inntrykk som ekstremt 
fokusert og målrettet. Han fortsetter å benekte at han er 
en wonderboy (under hans ledelse har Arcus-Gruppen 
fått det beste driftsresultatet i selskapets historie hvis vi 

korrigerer for det nye anlegget på 
Gjelleråsen), og han påstår at livet 
hans er en tilfeldighet:

– Jeg føler at alle andre har hatt 
det lettere enn meg når det gjel-
der å vite hva de vil. Både jobb- og 
idrettskarriere har vært en hel se-

rie med tilfeldigheter, men ikke min kraft og styrke. 
Hadde jeg takket ja til jobben som konkurranseseiler, er 
jeg overbevist om at jeg ikke hadde vært en like happy 
camper som i dag.

hilde.oreld@finansavisen.no

Det er ikke ok 
ikke å ville yte 

sitt beste på jobb

QUIZ›

Svar:

1. Therese Johaug.
2. Kunstgjødsel.
3. To (mai 1940 til juli 1945 og 

oktober 1951 til april 1955).
4. 24-timersløpet på Bislett.
5. Oppgradering av 

 kraftnettet i Oslo.
6. Fordi det er en bok (og ikke 

avis, nettavis, radio eller TV).
7. Gatwick.

8. Jørgen Ole Haslestad.
9. Latin-Amerika.
10. Pirate Bay.
11. Eneste av verdens nasjoner 

som ikke har et fotballandslag.
12. Jernmalm.
13. Cashet inn 33 mill. kr. med 

Algeta.
14. Arne Vaagen.
15. Investerer i datalagringssenter.

1. Hvilken idrettsutøver satser  
investoren Knut Flakk på?

2. Hvilket produkt selger kriserammede Agrinos?

3. I hvor mange perioder var Winston  
Churchill statsminister?

4. Hvilket blodslitløp arrangeres  
denne helgen i Oslo?

5. Hva vil Statnett bruke 15 milliarder kroner på?

6. Hvorfor vil ikke PFU behandle Marit  
Christensens siste bok?

7. Fra hvilken flyplass i London skal  
Norwegian fly til USA?

8. Hva heter konsernsjefen i Yara?

9. Hvilken region blir Yaras største  
etter nytt oppkjøp denne uken?

10. Verdenskjente Gottfrid Svartholm Warg  
ble onsdag stilt for retten i Danmark?  
Hva har han gründet?

11. Hva er spesielt med Marshalløyene  
i Stillehavet i fotballsammenheng?

12. Hvilket metall utvinner børsmyggen  
Northland Resources?

13. Hvorfor kunne investor Martin  
Thorendahl smile bredt denne uken?

14. Hvilken norsk hedgefondforvalter  
sliter med avkastningen?

15. Hvorfor putter rikingen Peter T. Smedvig  
600 millioner kroner i Rjukan?

FLAKKER RUNDT: Knut Flakk har satset pengene sine 
på tekstiler fra en idrettsutøver. FOTO: ANDREAS KLEMSDAL


