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Motion

Sofakartofl er giver 
jobbet skylden
Arbejdet står i vejen for, at 
mange danskere får løbet 
en tur eller taget en tur på 
motionscyklen, selv om de 
egentlig gerne ville. Det 
mener de i hvert fald selv.
I en undersøgelse fra ana-
lyseinstituttet Wilke svarer 
fire ud af 10 arbejdende 
danskere, at jobbet forhin-
drer dem i at dyrke den 
ønskede motion, skriver 
Avisen.dk. Flere diætister 
bekræfter, at jobbet tit står 
i vejen for danskernes moti-
onslyst. »Der er helt sikkert 
mange, som føler, at der 
ikke er timer nok i døgnet,« 
siger Gitte Dreyer, der ejer 
kæden Diætisthuset, til 
Avisen.dk. RITZAU

Ulykke

Ung mand dræbt i 
i biluheld
En 29-årig mand blev 
lørdag aften dræbt, da en 
bil, som han var passager i, 
tørnede mod en betonklods 
på Ellegårdsvej i Gentofte 
ved København. Føreren af 
bilen blev kvæstet ved ulyk-
ken, men han er uden for 
livsfare. Der var ikke andre 
biler involveret i ulyk-
ken. En bilinspektør har 
undersøgt ulykkesstedet 
for at finde årsagen til, at 
føreren mistede kontrollen 
over bilen. »Vi har haft en 
bilinspektør på stedet, og 
ulykken skyldes formentlig, 
at bilen kørte for stærkt,« 
siger vagtchef Ole Hestbæk, 
Nordsjællands Politi. RITZAU

Vådeskud

Mand ramt af skud 
fra sit eget gevær
En 54-årig mand fra Svend-
borg blev i går såret ved en 
vådeskudsulykke under en 
jagt i Vester Skerninge på 
Sydfyn. Mandens haglgevær 
gik af, og han blev ramt af 
et skud i lysken. Mandens 
kvæstelser er formentlig 
ikke livstruende. Ifølge 
Fyns Politi tyder alt på, at 
der er tale om et hændeligt 
uheld. RITZAU

40 procent af af de arbejdende
danskere føler, at jobbet forhindrer
dem i at dyrke motion.  COLOURBOX

Sammenlignet med andre 
europæiske lande som Ungarn 
og Polen er det særdeles ac-
cepteret at være iværksætter i 
Danmark.

Hele 83 procent af dansker-
ne har en positiv indstilling til 
iværksættere, og kun en enkelt 
ud af 100 er negativ, viser en 
EU-rapport fra 2010.

Og skulderklap og impone-
rede udbrud oplever iværksæt-
ter Martin Boberg på 21 år tit, 
når han fortæller om sin virk-
somhed. For det er populært at 
være iværksætter i dag, oplever 
han.

»Det er cool og fedt at være 
iværksætter i min omgangs-
kreds, men jeg oplever også 
nogle gange, at janteloven 
kommer på spil, og folk synes, 
at jeg er en blærerøv, når jeg 
fortæller, at jeg er selvstæn-
dig,« siger Martin Boberg, der 
ud over at drive sit oversætter-
bureau også studerer på Copen-
hagen Business School.

Som metroXpress skrev i 
onsdags, er der flere unge un-
der 30 år, der starter egen virk-
somhed i dag end for fem år år 
siden.

En af de unge er den 20-åri-

ge iværksætter Casper Blom, 
der blandt andet har startet 
virksomheden Billigegolfbol-
de.dk. Også han oplever positi-
ve reaktioner fra jævnaldrende 
og andre unge.

»Responsen er som regel, 
at det er fedt, at jeg har kastet 
mig ud i det. Men den ældre 
generation er mere skeptisk og 
synes, at det vigtigt at have en 
uddannelse at falde tilbage på,« 
fortæller han.

»Jeg vil hellere præsentere 
mig som iværksætter end virk-
somhedsejer, for det er federe. 

En iværksætter er en, der kæm-
per for sine ideer og sætter pro-
jekter i gang; det handler ikke 
bare om penge,« fortsætter Ca-
sper Blom.

Iværksætterlivet passer ikke 

blot til det moderne liv, hvor 
man vil have mulighed for at 
arbejde hjemme og have flek-
sible arbejdstider, forklarer 
trendforsker Mads Arlien-Sø-
borg.

I takt med at det er blevet 
sværere at få arbejde, er det 
nemlig steget i status at starte 
sit eget.

»Der er respekt i at være 
iværksætter, fordi det kræver 
nosser at kaste sig ud i det,« 
siger han.

EU-rapporten er den hidtil 
mest omfattende og bygger på 
tal fra Gallup, som har spurgt 
26.000 personer i 36 lande, 
heraf 500 personer i Danmark.

Tallene vil indgå i Iværksæt-
terindeks 2012, der udkommer 
i midten af november.

Det er cool at være 
iværksætter i Danmark
Selvstændigt. Det er 
ikke længere kun læger 
og advokater, der kan 
prale med deres titler 
ved et middagsselskab. 
Det er blevet anerkendt 
at være iværksætter.
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Hvis du spillede lotto i lørdags 
eller Eurojackpot i fredags, skal 
du nok lige folde sedlen ud og 
tjekke tallene en ekstra gang.

De to heldige danskere, der 
har vundet Danmarkshistori-
ens største lottogevinster in-

den for blot 24 timer, har nem-
lig endnu ikke meldt sig.

»Vi har ikke hørt fra nogen 
af vinderne. Vi havde nok for-
ventet, at de ville melde sig i 
dag, men det kan de selvfølge-
lig også stadigvæk nå at gøre,« 
siger Thomas Rørsig, der er in-
formationschef i Danske Spil.

Thomas Rørsig forklarer, at 
der normalt går et par dage fra 
lottotrækningen, til vinderne 

melder sig, fordi vinderne skal 
komme sig over chokket.

»Nogen vil nok synes, at det 
er ret voldsomt. Det kan være, 
at de lige sidder og sunder sig 
lidt,« siger Thomas Rørsig.

Han forklarer, at Danske 
Spil meget sjældent oplever, at 
danske lottogevinster ikke bli-
ver indløst. 

»Men vi har da oplevet det 
nogle gange,« siger han.

Det sker dog jævnligt, at 
Danske Spil må efterlyse vinde-
re af milliongevinster, der skal 
indløses inden for et år. 

Bliver gevinsterne ikke af-
hentet, går de ind i Danske 
Spils regnskab og dermed over-
skuddet, også kaldet tipsmid-
lerne, der støtter blandt andet 
idræt og kultur.

Det drejer sig om det euro-
pæiske Eurojackpot, hvor 

vinderkuponen fra i fredags 
udløser intet mindre end 135 
millioner kroner. Kuponen 
blev købt i hospitalskiosken på 
Herlev Hospital.

Den anden var en lottoku-
pon, hvor Joker-tallene ram-
te plet og satte rekord med 
43.853.592 kroner. Kuponen 
blev købt hos Telma, Storegade 
13, i den lille sydvestjyske by 
Agerbæk.

Hvem mangler 178 millioner kroner?
JEPPE
FINDALEN
jeppe.findalen@mx.dk

21-årige Martin Boberg driver sit eget oversætterbureau. Han kan godt mærke, at det er blevet mere populært at være iværksætter. PRIVATFOTO

Tendens

»Man disponerer selv over sin tid og tager ansvar for 
sin karriere, selv om oddsene er imod. Det giver aner-
kendelse, og den tendens vil helt sikkert fortsætte.«
Trendforsker Mads Arlien-Søborg.
Om, hvorfor det er blevet mere populært at starte egen virksomhed.


