
Da Storno forsvandt 
Jørn Ottosen husker med glæde sin tid hos Storno, men han er ked af, 
at fi rmaet lukkede og en god arbejdsplads forsvandt

Af Jørgen Jensen

I 1972 blev Jørn Ottosen 
ansat i Stornos udviklings-
afdeling på Artillerivej 126 
i København og var med til 
at udvikle den bærbare ra-
diotelefon 800-serie, der 

kørte i området fra ca. 60 
MHz til ca. 500 MHz. Tele-
fonerne blev især brugt til 
landmobil kommunikati-
on, et marked hvor Storno 
stod stærkt. 

- Da jeg blev ansat, var 
Storno ejet af Store Nordi-
ske, der få år senere solgte 

til amerikanske General 
Electric. Det kunne godt 
have ført til noget positivt, 
men hos General Electric 
var der forvirring om, hvad 
der skulle satses på, blandt 
andet telefoner, fortæller 
Jørn Ottosen.

Forvirringen endte med, 

at General Electric solgte 
Storno til sin værste kon-
kurrent , Motorola, der 
snart begyndte at skrue 
ned for blusset i Danmark. 
Det gik også ud over udvik-
lingsafdelingen, der blev 
splittet op i to: En afdeling 
til landmobil kommunika-

tion og en til mobil kom-
munikation.

Fingrene nede i 
fedtefadet
Jørn Ottosen glemmer al-
drig, at ”hans” udviklings-
afdeling bogstaveligt talt 
blev klippet midt over.

- Men jeg fortsatte med 
at udvikle landmobilt ud-
styr, der i mange år efter 
blev produceret i Flens-
borg. I mine sidste år i fi r-
maet fulgte vi udviklings-
folk også op på produktio-
nen, så når for eksempel en 
bestemt transistor ikke 
kunne fås mere, gik vi i 
gang med at fi nde alterna-
tive leverandører.

Jørn Ottosen var glad for 
sit arbejde og for at have 
fi ngrede nede i ”fedtefadet” 
hver dag. Selv om han er 
uddannet akademiingeni-
ør, var han glad for det 
praktiske. 

- Men når virksomheds-
kulturer skal smeltes sam-
men, giver det en masse 
ekstra arbejde. Alt påvir-
kes, valget af komponen-
ter, måden tingene doku-
menteres på og så videre - 
og så de forvirrende beslut-
ninger. 

Turbulente dage
Det kom ikke helt uventet, 
da Motorola lukkede ned 
for produktionen i Køben-

havn og satte udviklings-
afdelingen på skrump. 

- Uheldigvis blev jeg syg 
af stress i 1989, og det 
endte med, at jeg måtte 
lade mig førtidspensionere, 
fortæller Jørn Ottosen, der 
ikke er i tvivl om, at den 
turbulente hverdag var en 
af årsagerne.

Den ene dag kom der fra 
USA besked om, at en be-
stemt transistors skulle 
bruges, den næste dag kom 
der besked om noget helt 
andet. Men at skifte job til 
et andet firma, kom ikke 
på agendaen i Jørn Otto-
sens univers. For det første 
var der ikke så mange fi r-
maer i mobiltelefonbran-
chen, og for det andet inte-
resserede software ham 
ikke. 

- Jeg er på ingen måde 
bitter over mit personlige 
karriereforløb hos Storno, 
for jeg nåede at beskæftige 
mig med alt det, jeg havde 
evner til. Men jeg er bitter 
over måden, firmaet blev 
handlet og behandlet på.

Jørn Ottosen har rundet 
de tres og er i fuld vigør 
med computere, elektronik 
og radio. Lidt software er 
det dog blevet til, for han er 
web-redaktør for en kirke 
- og han sværger til opera-
tivsystemet Linux.  

Jørn Ottosen er 
glad for at 
have arbejdet 
hos Storno, 
men er bitter 
over måden, 
fi rmaet blev 
handlet og 
behandlet på.


