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Far og søn scorer  
200 mio på sprogfirma
Henrik Lottrup (tv.) stiftede Languagewire,  
da han læste på Handelshøjskolen. Senere skød 
faderen, Ole Lottrup, 3 mio. kr. ind – og  oversætter-
firmaet voksede til 150 ansatte i otte lande. Nu er 
selskabet solgt for 200 mio. kr. til kapitalfonden 
Catacap og partner Rasmus Lokvig (th.).

 ■ Catacap vil løfte omsætning til 500 mio
 ■ Danske Bank, Noa Noa og Bosch er kunder
 ■ Henrik Lottrup reinvesterer mio i firmaet

WEEKEND
Foto: Peter-Emil Witt
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Paradis-manden  
Thor Thorøe er blevet til  
Social Foodies-manden

REJsER
Oakland er en af USA’s hippeste byer

boLiG
Smykkedesigner tegnede sit paradis

biLER
Ny Audi Q5 sætter Jaguar til vægs

ViRKsoMHEDERoPiNioN UDLAND bAGsiDENPoLiTiK

For nylig kom borgerløn 
på banen – foranlediget 
af Saxo Banks cheføko-
nom. Det er et moralsk 
og økonomisk misfoster, 
skriver Ole P. Kristensen.

Borgerløn er  
økonomisk set 
ren galimatias

Side 2

Pengemanden bag 
Brøndby IF, Jan Bech 
Andersen, oplyser nu,  
at han ligesom flere 
andre rigmænd har skudt 
mio. i trængte Dandrit.

Brøndby-rigmand 
har også mio i 
klemme i Dandrit

Side 12

Ifølge nye tal fra Skat-
teministeriet kan landets 
boligejere skubbe stig-
ninger i grundskyld og 
ejendomsværdiskatter 
foran sig for 25-50 mia.

Boligejere kan  
få gæld på 25 mia 
til statskassen 

Side 16-17

11 kvartaler i rap præste-
rer Europa en vækst over 
1,25 pct. Det mærker 
transportgiganten DSV, 
der dog rammes af træg-
hed i fransk økonomi.

DSV: Frankrig  
er dødvægten i et  
spirende Europa

Side 20-21

Niels Lunde

Følg med  
i det kulørte 

erhvervsliv – hold 
øje med Tingskifte-
vej 5 i Hellerup

Side 32

RAV4 2.5 4X2 H3 fås fra 474.880 kr. ekskl. metallak fra 7.000 kr. og lev.omk. 3.880 kr. Brændstofforbrug bl. kørsel 20,4 km/l. CO2-udslip 
118 g/km. Halvårlig grøn ejerafgift 310 kr. Beskatningsgrundlag er ekskl. leveringsomkostninger, miljøtillæg og evt. metallak. 
Gælder kun ved leasing gennem Toyota Financial Services eller andet godkendt leasingselskab. Forbehold for trykfejl. 
Se mere på toyota.dk

RAV4 2.5 4X2 HYBRID H3 MED TOYOTA SAFETY SENSE
BESKATNINGSGRUNDLAG FRA 365.000 KR.

https://www.toyota.dk
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Iværksætter Thor Thorøe blev kendt som grundlægger af Paradis, men i 2010 solgte han sin andel af forretningen fra for at følge, hvad han selv troede på. Fotos: Peter-Emil Witt

Mine blå øjne 
er ikke til 
forhandling
Thor Thorøe forlod sit livsværk Paradis for en 
chokoladefabrik i Sydafrika. Nu er den godtroende 
iværksætter tilbage med iskæden Social Foodies

Thor Thorøe sidder i en ha-
vestol ved Vedbæk Strandvej 
391, han har pjusket gråligt 
hår og et sort forklæde på. 

Lejemålet, som vi sidder ved, glæ-
der han sig lidt ekstra over. For det 
var jo egentlig en Paradis-isbutik, 

men nu har han revet 
skiltene ned og erstat-
tet dem med sin nye 
isbutikskæde Social 
Foodies’ logo, en afri-
kansk dame med lysen-
de øreringe. En vigtig 
symbolsk handling for 
Thor Thorøe, der snak-
ker i dobbelttempo med 

lidt spor fra sit østjyske ophav, men 
med en sælgers optimisme og selv-
tillid. Han snakker om sine planer 
for Social Foodies-forretningen, 12-
14-16 butikker i Danmark og så ud i 
verden, og om vingeskudte løfter til 
hustruen i processen (dem vender vi 
tilbage til) .

45-årige Thor Thorøe er iværksæt-
ter, social iværksætter – en enspæn-
der med skabertrang, udstyret med et 

selvopladende batteri, der har energi 
nok til at holde liv i både ham selv og 
sine omgivelser. Han var manden, der 
købte en iskiosk på Nørregade i Aarhus, 
skiftede opskrifterne ud og gangede 
butikken op til en kæde af 27 isbarer 
rundt om i Danmark under det drøm-
mende navn Paradis. Senere i 2010 blev 
han rygende uenig med sin partner og 
bestyrelse og solgte sin halvdel af sit 
livsværk, flyttede til Afrika og åbnede 
en ckokoladefabrik i Cape Town og se-
nere et mejeri i Mozambique. 

Så spørger du ham i dag, siger han, 
at han har et Excel-ark med navne og 
kontaktoplysninger på 300 bønder, som 
han har hjulpet ud af fattigdom. Og læg 
dertil 3000 familiemedlemmer, vil han 
hurtigt indskyde bagefter. 

Comebacket
I dag står han bag sin egen version 
af, hvad han betegner som en Paradis 
version 2.0 – is-, chokolade- og nødde-
butikken Social Foodies, der netop har 
åbnet ny butik i Vedbæk, den vi sidder 
ved, og i morgen, lørdag, åbner ny butik 
i Lyngby, den syvende i rækken.

Af Tobias 
Matthiesen
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Ved åbningen af nye butikker bruger Thor Thorøe alt sin tid i butikkerne og hjælper med isproduktion.    

I Vedbæk liver det lille gårdområde 
uden for butikken op i løbet af efter-
middagen af nysgerrige forældre og is-
lystne børn. Thor Thorøe snakker om 
stilhed, selvom den ikke er her. Hver 
gang dens truende væsen nærmer sig, 
taler han hurtigt videre. Han har det 
ambivalent med den, han både frygter 
den og drages af den. 

Ubehaget ved stilheden stammer 
fra barndomshjemmet, hvor stilheden 
betød, at hans temperamentsfulde far 
var i tvært humør, og der var lussinger 
i luften.

“Jeg kunne lugte, når jeg gik ind ad 
døren, om han var i dårligt humør,” 
erindrer han.

“Lugten var stilhed, stilhed, ja… Så 
i dag kan jeg ikke lide stilheden, når 
jeg er med andre mennesker, men jeg 
elsker den, når jeg er alene.”

Historien om Thor Thorøe begynder 
i et parcelhus i Hovedgård, en landsby 
mellem Aarhus og Horsens, med et par 
arbejderforældre og en lille uregerlig 
søn. Sådan husker Thor Thorsøe sig 
selv. Som en dreng, der levede i sin 
egen boble, mest for sig selv.

“Jeg kedede mig rigtig meget, men jeg 
måtte jo finde løsninger på min ked-
somhed. Tiden blev mest brugt på at 
spille bold op ad muren, og så havde jeg 
tre usynlige venner, Jagra, Dira og Dra-
ra, som jeg spillede og cyklede med.”

At have brugt tre til fire timer om 
dagen i sit eget selskab fra barnsben 
har gjort ham kreativ og fantasifuld, 
tænker han.

“Lige pludselig kunne jeg råbe til 
min mor, at jeg havde set den vildeste 
slange på ti meter ude i haven, og så var 
min mor god til at sige, “nå for søren, 
hvilken farve har den?” i stedet for at 
sige nej, der findes ikke nogen slange 
på ti meter.”

Fra sin mors side af familien lærte 
han empati. Mormoren samlede flasker 
og vendte hver en mønt for at kunne 
sende penge til sit donorbarn i Rwanda. 
Hun sparede sågar nøjsommeligt op 
og rejste til Rwanda for at møde ham. 
Hans far var af den gamle skole – kæft, 
trit og retning, her kom disciplinen ind 
i billedet. Havde Thor Thorøe været 
uartig, fik han en lussing eller et klask 
i røven. For faren havde han respekt. 

Han husker at ligge under dynen om 
aftenen og bare vente på, at faren kom 
hjem efter forældrekonsultation, for så 
vankede der. I skolen havde han nemlig 
ikke meget respekt for autoriteterne. 

“Jeg har altid været en ballademager 
i skolen. I anden og tredje klasse var 
jeg sådan en, der hoppede på bordene 
og blev sendt uden for døren hver an-
den time. Jeg ville være en af dem med 
ADHD, hvis jeg var barn i dag,” siger 
han og slår ud i latter.

“Engang da jeg var syv år, kom in-
spektøren ned i klassen, fordi jeg lar-
mede for meget, og han sagde “nu kan 
du godt lukke skuffen”, og så gik jeg 
op og lukkede en skuffe, Og det var jo 
egentlig sjovt, at jeg ikke havde den 
respekt for ham, når jeg havde en dyb 
respekt for min far.”

Ni dollar om dagen
Som barn, som voksen, Thor Thorøe 
har altid befundet sig bedst på egen 
hånd. 

En dum ankel tvang ham til at opgive 
drømmen om at blive professionel fod-
boldspiller i 18-19 års alderen, i stedet 

rejste han afsted med sin rygsæk. I tre 
år. Alene. Med en bolsjefarvet træ-
ningsoverdel og et par for korte shorts 
og en Danmark-kasket rejste han igen-
nem Sydamerika, hvor en politimand 
forsøgte at plante kokain i hans lom-
mer, og han blev røvet og truet på livet 
med et maskingevær af et medlem af 
guerillaorganisationen “Den Lysende 
Sti” i Peru, og videre til Nordamerika 
og Afrika. 

“Jeg boede bare fra sted til sted. Hvis 
jeg havde lyst til at være et sted én uge, 
så var jeg der én uge. Mit budget var 
9 dollar om dagen inkl. transport mad 
og overnatning. Det kunne jeg nok ikke 
få andre til at gå med til,” siger han og 
griner.

“Og jeg hader at være afhængig af 
andre.”

Efter sine udlandsrejser vendte Thor 
Thorøe hjem og tog uddannelsen som 
akademiøkonom på Århus Købmand-
skole. Da han var færdig som 28-årig, 
greb rodløsheden ham igen. Han rejste 
til Italien, købte en scooter og blev for-

Privat

Født 1971, opvokset i 
Hovedgård, Østjylland. 
Bor i Klampenborg med 
sin hustru og to drenge.

Uddannet

akademiøkonom, Århus 
Købmandskole.

Karriere

Grundlægger af Paradis. 
Stifter af is-, nødde- og 
chokoladebutikken 
Social Foodies og 
chokoladefabrikken 
Cocoafair i Sydafrika.

Bonus

Som ung rejste han 
verden rundt i fem år.

bLå bog 
Thor Thorøe

Jeg har altid 
været en 
ballademager i 
skolen. I anden 
og tredje klasse 
var jeg sådan 
en, der hoppede 
på bordene

Thor Thorøe,  
stifter af Paradis, 
medejer af Social 
Foodies

Fortsætter side 8
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Som ung rejste 
iværksætter 
Thor Thorøe 
samlet set i godt 
fem år på egen 
hånd. I Italien 
forelskede han 
sig i en pige, 
hvis far drev 
en isbutik, og 
fik idéen til 
Paradis.

elsket i Rom, i en pige, hvis far drev en 
isbutik. Her fik Thor Thorøe øjnene op 
for den italienske gelato, og i hovedet 
med sig hjem tog han en række itali-
enske opskrifter.

På Nørregade i Aarhus, tæt op ad 
Paradisgade, købte han en iskiosk og 
kombinerede sine italienske opskrifter 
med et lavere fedtindhold og friske, na-
turlige råvarer. Mantraet for butikken 
blev frisklavet is hver dag, og til at føre 
det ud i livet ansatte Thor Thorøe den 
navnkyndige italiener Fabrizio gra-

ziani som bestyrer, mens hans selv 
arbejdede i København som marke-
tingkoordinator i rejsebureauet Kilroy.

“Jeg kørte til Aarhus hver weekend, 
indtil Fabrizio ringede en dag og sagde, 
at omsætningen i går var så og så høj, 
og det var altså højere end min må-
nedsløn. Så sagde jeg op hos Kilroy.”

I sommeren 2003 åbnede Thor 
Thorøe sin anden Paradis-butik på Skt. 
Hans Torv i København – den varmeste 
sommer i 500 år, heldet tilsmilede ham. 
Paradis voksede sig til et isimperium. 

Alligevel er det, som om det er med 
mere ærgrelse end stolthed, at han i 
dag taler om Paradis-forretningen.

“Folk siger altid, jamen det er Pa-
radis-manden, og jeg vil ikke være 
en Paradis-mand, jeg vil være Social 
Foodies-manden.”

“Jeg er rigtig træt af det,” fortæller 
han med slet skjult henvisning til dår-
lige sager omkring Paradis i pressen 
om konkursramte franchisetagere og 
mislykkede ekspansionsforsøg.
“Jeg føler jo stadigvæk, at det er mit 

navn, der bliver koblet sammen med 
Paradis, når du googler det.”

Opgøret med sit eget livsværk blev 
mere og mere uundgåeligt i tiden op 
til bruddet. To år forinden, i 2008, var 
Thor og hans familie, hustruen Lisa og 
børnene Asbjørn og Marcus, flyttet per-
manent til Sydafrika. 

“Det er igen friheden. Vi havde brug 
for at komme væk. Jeg havde brug for 
nyt kaos i mit liv og en ny virksomhed,” 
som han forklarer om opstarten af sin 
chokoladefabrik, Cocoafair, i et af de 
belastede områder af Cape Town. 

Thor Thorsøe foreslog over for sin 
partner Jørgen bjerre, at chokolade-
fabrikken skulle være leverandør for 
Paradis og lægge grund til en storsti-
let social fortælling, der kunne diffe-
rentiere Paradis, men hans partner og 
bestyrelsen var imod den plan,

“Det viste sig, at jeg var alene med 
min drøm for fremtiden. Det var en 
forfærdelig tid. Jeg følte ikke virksom-
heden levede op til de værdier, som jeg 
havde skabt den på.”

Og sådan blev det, at Thor Thorøe i 
2010 solgte sin ejerandel for et étcif-
ret millionbeløb efter længere tids spil 
frem og tilbage. 

“Det var langt fra, hvad jeg skulle 
have haft. Og det var igen, fordi jeg 
lever i fremtiden og siger, at hvad der 
sker i nu’et er ligegyldigt for mig, det er 
fremtiden, der er afgørende.”

En enkelt butik
Thor Thorøe lever bedst et sted derude, 
i fremtiden. Med idéer, økosystemer og 
koncepter sværmende rundt i sit hoved. 
Men lige nu og her er han dog, mere 
eller mindre modvilligt, fæstnet til nu-
tiden i kraft af åbningen af de to nye 
Social Foodies-butikker, som kræver 
hans dybe involvering. Idéen om So-
cial Foodies, en kombineret is- choko-
lade- og nøddebutik med leverandører 
i Zimbabwe, Uganda, Zambia og Ghana, 
opstod i Sydafrika, mens familien bo-
ede dernede, og løftet over for hustruen 
var én butik, som “de kunne hygge sig 
omkring”.

“Men du ved, når først kunderne be-
gynder at spørge, hvorfor åbner I ikke 
der, så kan jeg ikke holde mig væk.”

Social FoodieS er en kæde  
af syv is-, chokolade- og nødde-
butikker beliggende i aarhus og  
københavnsområdet.

Forretningen bliver drevet 
som en såkaldt socialøkonomisk 
virksomhed med leverandører fra 
otte steder i afrika.

grUndlagt aF iværksætter 
Thor Thorøe, der er en del af 
 ejerkredsen, som bl.a også tæller 
Ledernes Hovedorganisation.

iSbuTiKKEN  
SoCiaL FoodiES

Det viste sig,  
at jeg var alene 
med min drøm 
for fremtiden 

Thor Thorøe 




