
Flensborg avis den 16.11.17. 
Flensborgs tosprogede kompetence kan være afgørende for, at flere danske virksomheder slår sig ned sig 

lige syd for grænsen, mener Tyskland-chef for det danske indretningshus Søstrene Grene, der satser på 

høje vækstrater på det tyske marked. 

 

Flensborg. - Også Flensborg får en Søstrene Grene butik. Det lover jeg. 

Det bebudede chefen for den danske indretningskædes Tyskland-afdeling, 

Mogens Link Schmidt, tirsdag aften på et debatmøde i Flensborg, der 

handlede om at trække flere skandinaviske virksomheder til byen.  

Mødet var arrangeret af CDUs Wirtschaftsrat i samarbejde med 

erhvervsselskabet Wireg og havde overborgmester Simone Lange (SPD), 

forbundsdagsmedlem Petra Nicolaisen (CDU), landdagsmedlem Kay Richert 

(FDP) og skatterådgiver Benjamin Feindt i panelet. 

Den danske direktør fortalte, at han gerne ville have åbnet den første tyske 

Søstrene Grene-filial i Flensborg. 

- Der er mange argumenter for at vælge regionen lige syd for grænsen. 

Danskere og andre skandinavere kan føle sig hjemme i Flensborg. Her kan 

de tale dansk og blive forstået, sagde Mogens Link Schmidt. 

Men selv om det vigtige sproglige argument pegede på Flensborg, blev det 

alligevel Hamborg, som fik den første tyske filial af den populære 

aarhusianske indretningskæde. Og selskabet vokser hurtigt. Inden 2020 skal 

der være 100 filialer i Tyskland. Men det er ikke så let med Flensborg. 

- Flensborgs indre by er for lille for os, og Citti-Park kunne i første omgang 

ikke tilbyde os en løsning, forklarede Mogens Link Schmidt. 

 

Efterlyser fleksibilitet 

Det var lige vand på overborgmester Simone Langes mølle. 

- Vi skal være mere fleksible. Flensborg har de bedste forudsætninger for at 

tiltrække flere virksomheder fra Danmark og Norden, sagde 

overborgmesteren med henvisning til planen om at inddrage 30 hektar i 

byen og 30 hektar i oplandet til nye industriområder. 

 

- Vi skal være klar til at bryde de grænser ned, der forhindrer, at flere 

skandinaviske virksomheder slår sig ned syd for grænsen, sagde den lokale 

formand for CDUs Wirtschaftsrat, Hauke Präger. 



CDUs forbundsdagsmedlem Petra Nikolaisen nævnte sundhedsvæsenet som 

et eksempel på, hvor svært det er at samarbejde hen over grænsen. 

- De to systemer taler ikke sammen, sagde CDUeren. Kay Richert kom ind 

på, at Flensborg mangler halvdelen af sit opland på grund af grænsen, men 

han ser også den dansk-tyske grænse som fordel. 

- Alle steder i verden har grænsebyer et vækstpotentiale, fordi der altid er 

forskel på forholdene på begge sider af en grænse, som kan man udnytte 

økonomisk, sagde FDPeren. 

Skatterådgiver Benjamin Feindt mente, at man i internettets tidsalder ikke 

længere skulle satse så meget på geografiske fordele, men at det var vigtigst 

at give nye virksomheder en hurtig betjening, uden at der opstår 

bureaukratiske forhindringer. 

- Danske virksomheder ser meget nøje på tidsfaktoren. Alt skal gå stærkt - 

ellers er de væk, sagde han. 

Mogens Link Schmidt fra Søstrene Grenes gjorde det klart, at Flensborg 

måske får et tilbud nummer to: 

- Ingen i Danmark, der bor nord for Kolding, har lyst til at tale tysk. Det er 

Flensborgs store fordel, sagde han og tilføjede: 

- Før eller senere får Flensborg også sin Søstrene Grene-butik. 
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