
S
ikke vi tramper«, sagde musen til
elefanten. Musens selvtillid ligger
ikke i dens størrelse. Det samme

kan man sige om den nye it-virksomhed
Plan B i Vedbæk i Nordsjælland. Sammen-
lignet med store it-giganter som IBM, Dell
og HP er Plan B et lille firma. Men det, fir-
maet kan tilbyde, er stort. 

Det ved de tre stiftere Bo Zarp, Morten
Dannemand og Morten Termansen godt.
De arbejder alle tre mere eller mindre i
døgndrift for deres nye livsprojekt, og
med de første børnesygdomme overstået
sover både de og deres hustruer atter (for-
holdsvis) godt om natten. »Vi kan lave det

bedste arbejde til den halve pris«, som Bo
Zarp udtrykker det. Kort fortalt er Plan Bs
specialitet at hjælpe virksomheder med
at vedligeholde og levetidsforlænge deres
it-systemer, primært deres storage syste-
mer. Og modsat de store firmaer på mar-
kedet, som selv sætter prisen på deres ser-
viceaftaler, så tilbyder Plan B at passe på
udstyret til en markant lavere pris. 

»For os handler det ikke om at sælge va-
ren så dyrt som muligt for at tjene mest
muligt, for vi er alle tre kommet til et sted
i livet, hvor vi også gerne vil have det sjovt
med vores arbejde«, fortæller Bo Zarp. 

Plan B ser det som deres fornemmeste
mål at hjælpe kunderne med at forlænge
levetiden på deres udstyr - i stedet for at
presse kunderne ud i en kostbar udskift-
ning. 

»Alle producenter har en forretnings-
model, der går ud på at sælge nyt udstyr.
Vi har en anden tilgang til det: Vi hjælper
kunden med at forlænge levetiden på ud-
styret, så kunden kan udskyde udskift-
ningen med flere år«, siger Morten Ter-
mansen. 

Hans partner Morten Dannemand -
manden som har forladt et trygt og vel-

lønnet job hos IBM for at opbygge Plan B -
supplerer: »Vi kan skaffe alle reservedele
til alle systemer, der går 25 år tilbage, in-
den for 48 timer. Hvis du har netværket til
det, kan du skaffe alt. Og det har vi«. 

Plan Bs historie starter som sagt med
Morten Dannemand. Fak-
tisk starter den med købet
af en iPad i Den Blå Avis,
men det vender vi tilbage
til.

Morten Dannemand er 39
år og har arbejdet som tek-
niker hos it-giganten IBM i
18 år. Et rigtig godt job. Vel-
betalt og med en god firma-
pension og gode kolleger. 

Alligevel valgte Morten
Dannemand at sige sit gode
job op i maj 2015 og gå sam-
men med Morten Terman-
sen. Det er ikke bare noget,
man gør, når man også har kone, børn og
faste udgifter. »Det første halve år lå jeg
søvnløs i fosterstilling. Jeg skulle jo om-
stille mig fra at være medlem af en ‘sekt’
(IBM) med høj anciennitet og prestige til
at drive et lille firma. Når du arbejder i

IBM får du et helt liv stillet til rådighed
med egen bil, telefon og mail, og det liv
skal du træde ud af. Det betyder, at du skal
genopfinde dig selv. Det er jo en skilsmis-
se«, fortæller Morten Dannemand. Idéen
til Plan B opstod hos ham for cirka to år si-

den, fordi han så ofte, når
han var ude og reparere
IBM-udstyr, blev spurgt, om
der ikke var et alternativ.
Men sådan et projekt kræ-
ver både penge, logistik og
lokaler. Og det er her, at i-
Paden og Den Blå Avis kom-
mer ind i billedet. Samt den
anden Morten, nemlig Mor-
ten Termansen. 

For tre år siden mødtes
de to Morten’er ganske
kort. Det skete præcis i de
lokaler, som i dag udgør
Plan B’s fysiske rammer i

Vedbæk. Morten Dannemand skulle så-
mænd bare købe en brugt iPad af Morten
Termansen. Han lægger mærke til, at der
står en masse reservedele og de taler om,
hvor pudsigt det er, at de arbejder i sam-
me branche. Ingen af dem kunne vide, at

de to år senere skulle blive partnere. 
I takt med at idéerne tager form i Mor-

ten Dannemands hoved, kommer han
nemlig i tanker om Morten Termansen i
Vedbæk. Vi er nu fremme i maj 2015. 

To kopper kaffe og et møde senere har
de to en aftale. »Morten har den tekniske
viden og adgang til kunder i Danmark. 

Jeg har firmaet, økonomien og lagret,
fortæller Morten Termansen. Han har i
mange år drevet firmaet Four Nordic og
har 26 års erfaring med salg og køb af re-
servedele, primært i Mellemøsten og i Af-
rika. 

Men hvordan er det så, at tredjeman-
den, Bo Zarp, kommer ind? Jo, han arbej-
der også i IBM, sammen med Morten Dan-
nemand. Men i en overordnet stilling
som chef for en stor gruppe medarbejde-
re. Og han ryster på hovedet over Danne-
mands vilde planer.

En stædig og vedholdende indsats fra
Morten Dannemands side skulle der til,
før Bo Zarp i september 2016 også kastede
sig ud i frit fald. Sådan føles det i hvert
fald, fortæller han: »Morten spurgte mig
jo flere gange, og jeg gjorde alt, hvad jeg
kunne for at slippe. I midten af 2014 kom

han hjem til mig, helt hvid i hovedet, med
sin forretningsplan. Jeg synes jo, det lød
helt vildt spændende og var sprængfyldt
med energi bagefter, men havde sgu ikke
løg nok til at sige ja. 

Ikke før i maj i år, hvor Morten kom
hjem til mig igen. Jeg var blevet træt af
kulturen på arbejdet, og endelig sagde
jeg: Okay, så gør jeg det!«, fortæller Bo
Zarp. 

Og selvom det betød et farvel til et pre-
stigefyldt og en meget velbetalt chefpost
hos IBM, støttede hans kone ham 100 pro-
cent. For ham er det stadig meget nyt og
følelsen af frit fald præger ham stadig.
»Jeg er stadig i gang med at finde min nye
identitet, og det er svært. Men det er det
rigtige, det ved jeg«, siger Bo Zarp. 

Hvordan kan det være, at I kan gøre det
billigere end de store it-producenter?
»For os handler det ikke om, at vi skal tje-
ne så meget som muligt. I virkeligheden
sælger vi en forsikring til kunderne: Hvis
jeres udstyr går i stykker, så kommer vi
med noget nyt med det samme.«, fortæl-
ler Morten Dannemand. »Det handler om
at være et skridt foran kundernes behov«. 
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En original forretnings-
model og en masse energi
og virkelyst finder man 
hos de tre ildsjæle i det
nystartet it-firma Plan B 
i Vedbæk. 

Nyt firma udfordrer IT-giganterne:
»Vi skal ikke sælge varen så dyrt som
muligt men så godt som muligt«

De store firmaer
er det åbenlyse
valg, når udstyret
skal repareres 
eller udskiftes. Vi
er et alternativ til
det åbenlyse valg.
Derfor hedder vi
Plan B

Morten Dannemand
39 år, gift med Anja, to sønner på 6 og 10 år og

bor i Greve. Har arbejdet som tekniker i IBM i

18 år med storage og hardware service. Morten

har altid været teknikker og reparerer alt, hvad

der kan repareres. Han kan lide at løbe. 

Det siger de andre om Morten: »Teknisk er

han sindsygt dygtig, og han sparker røv, når vi

taler koncepter. Han er typen, der påtager sig en

opgave og udfører den. Han er tillidsvækkende

og gør kunderne trygge«.

Bo Zarp
47 år, gift med Katja, to døtre på 19 og 21 år og

bor i Valby. Har arbejdet 22 år i IBM, først som

tekniker i 9 år og siden som afdelingsleder med

ansvar for support og service i Danmark. Han

spiller computerspil, guitar og er handyman.

Det siger de andre om Bo: »Han er udadvendt,

social og snakker med alle. Bo åbner døre. Han

kan lave støj og skabe synlighed. Han er fuld af

idéer og en rigtig ballademager. Man søger over

til Bo, for han er sjov, behagelig og empatisk«.

Morten Termansen
49 år, gift med Camilla og tre børn på 8, 13 og

16 år, bor i Holte. Har arbejdet i 26 år med 

distribution, eksport, salg og marketing.

Speciale i salg af reservedele til Mellemøsten

og Afrika. Morten er iværksætter og har 

startet flere firmaer. Han løber maraton

og er gadgetfreak. 

Det siger de andre om Morten: »Han har

overblikket. Det er ham, som samler de 

vildtflyvende idéer og ham, som tøjler os 

og har det økonomiske overblik«.

Hvorfor hedder det Plan B?

»De store firmaer er det åbenlyse valg, når udstyret skal

repareres eller udskiftes. Men vi har de samme reservedele,

det samme værktøj og den samme viden. Til den rette pris. Vi

er et alternativ til det åbenlyse valg. Derfor hedder vi Plan B«.

Hvad tilbyder Plan B?

»Hos Plan B levetidsforlænger vi IT infrastruktur til virksom-

heder ved at yde god gammeldags og personlig service til en

billigere pris. Det kan vi, fordi vi har skabt en omkostningslet

organisation. Derudover har vi optimeret hele processen.

Blandt andet bygger vi en skaleret kopi af vores kunders 

konfiguration i stedet for at have et kæmpe lager. Vi udnytter

også moderne teknologiske hjælpemidler for at skabe 

den bedste kontakt mellem problem og løsning. Vi bruger

udtrykket ‘set IT free’, fordi alle vores services og produkter

bygger på filosofien om det frie valg og gennemskuelighed«.

Hvad er Plan Bs mål?

»At tiltrække så mange mellemstore og store virksomheder, 

at vi kommer op på at have 30 medarbejdere«.


