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GRØnn FRAMtiD: Denne superlette nettingpotten kan plantes rett i jorda og blir i motsetning til plast brutt ned. audun Hem larsen er konsulent for den store 
sveitsiske produsenten  Bachmann i utviklingen av produktet, som trolig lanseres i 2021–22.  Alle FOtO: teRje svenDsen

Etter to år i hi rasker den største Reven i Tjøl-
ling igjen over isen. Audun Hem Larsen, en av 
bygdas personligheter i sin generasjon på flere 
felt, har for første gang blitt gründer og startet 
opp for selv – 62 år gammel!

Reven som aldri ga 
seg – ble gründer i 
en alder av 62 år



Det har jo vært mitt mantra i alle år. By 
på seg selv, ikke være for høytidelig og 

ta vare på folk
Audun Hem LArsen

Larsen Trading International AS

ss

Han slår ut med armene, latte-
ren er den samme, ordene 
kommer like kjapt og replik-

kene er like treffsikre og varme som 
jeg husker fra år tilbake. Audun Hem 
Larsen er blitt litt rundere over beltet 
og i kjakene, håret litt tynnere og grå-
ere, men igjen så gnistrer det av man-
nen som en gang var en av de glades-
te guttene i lokalmiljøet, men fram-
for alt en drivende god selger av pot-
ter og andre produkter som ble utvi-
klet på Vefi.

Han har vært med på opp- og ned-
turer i bedriften som han levde og ån-
det for i 43 år, fra han startet som 
økonomisekretær i 1977, via mange 
og stadig viktigere jobber, til han 
endte opp som daglig leder og styre-
formann og selv valgte å slutte i no-
vember 2018.

Da det smalt
Da kom den virkelige nedturen. En 
jobb han hadde blitt lovet av en viktig 
samarbeidspartner gjennom mange 
år var plutselig ikke der. Fra at livet 
var preget av møter, reiser, samtaler 
og salg med et stort antall kunder, var 
det bråstopp.

– Det kom ikke en telefon. Jeg gikk 
her hjemme og ruslet langs Løvebek-
ken og lurte på hva som skjedde. Og 
hva som skulle komme til å skje. Da 
gikk rullegardina ned. Jeg ble alvorlig 
syk, men takket være en støttende 
familie og ikke minst en fantastisk 
lege i Arne Bredvei, kom jeg på beina 
igjen, forteller Audun, åpen om hva 
han har opplevd.

De gode hjelperne
Etter ett år var han klar til å vandre 
inn på en ny vei. Ikke som ansatt, 
men med sitt eget firma, basert på 
sine egne ideer, og ikke minst erfa-
ring fra et langt liv i bransjen som le-
verandør av plastprodukter til gart-
nerbransjen. Larsen Trading Interna-
tional AS, eller LTI som det heter i 
den daglige tale, ble etablert.

– Jeg hadde ideene, men ikke nok 
kunnskap om hvordan og hva jeg 
måtte gjøre. Derfor har jeg mye å tak-
ke Nav og Anita Saga, og Gillian 
Hockly i Colab Larvik for. Hjelpen og 
rådene jeg har fått der har vært helt 
avgjørende, også økonomisk, for å 
etablere virksomheten. Vi kom i gang 
på slutten av 2019 og planla turer 
rundt til gamle kjente og nye kunder 
da koronaen kom og lammet det 
meste i mars 2020. Heldigvis er ikke 

bransjen som sådan rammet så hardt, 
interessen for planter og å dyrke er 
større enn noensinne, men vi må jo 
jobbe helt annerledes. Det at vi i den-
ne situasjonen har kommet inn på 
markedet, fått sterke samarbeids-
partnere, betydelige kunder som be-
stiller produkter og at vi tjener pen-
ger lover godt for framtida. Vi har al-
lerede en omsetning på over 2 millio-
ner i 2021, og mye er på gang, ivrer 
Audun og tekker fram to potter som 
han har klokkertro på skal bli en vik-
tig del av framtida. Ikke bare for hans 
eget firma, men for hele bransjen. 

Den grønne framtida
– Framtida er grønn, det handler om 
å ta vare på miljøet. Og denne potta, 
«more air – less plastic» er et produkt 
jeg har vært så heldig å få være med 
på å jobbe fram. Det er en av de stør-
ste produsentene av blomsterbrett i 
Europa, Bachmann CH i Sveits, som 
utvikler den. Det er som du ser en lett 
nettpotte av nedbrytbart materiale 
som kan plantes rett i jorda. Og som 
brytes ned. Det investeres over 10 
millioner i nye produksjonslinjer for 
dette spennende materialet. Dette er 
flinke folk jeg har kjent i mange år, og 
de bruker meg som konsulent world 
wide mot hydroponic markedet, sær-
lig rettet mot potter. Hver fredag har 
vi telefonmøter, og nå gleder jeg meg 
til å kunne reise og besøke både den-
ne produsenten og mange andre, for-
teller Audun.

Med på laget her i Norge er også 
Velle Utvikling i Tønsberg. Arbeids- 
og inkluderingsbedriften skal teste 
ut pakking og planting av pottene. 
Målsettingen er også at lageret for 
produktene skal være hos dem.

Mens de superlette pottene fort-
satt er på utviklingsstadiet, målet er å 
kunne ha de på hobbymarkedet i 
2021-22, så er det salg av vel kjente 
produkter som nå er inntektsgrunn-
laget. Potter, brett og emballasje, 
mange helt like de som i sin tid ble 
utviklet på Vefi på Hegdal, kjøpes inn 
fra produsenter og selges videre til 
grossister og andre store aktører.

Polske produsenter
– Min forretningsidé er å samarbeide 
med polske produsenter som har fått 
45 prosent støtte til nye investeringer 
via EU-midler. De kan takket være in-
vesteringer i gode maskiner levere de 
beste produktene. I Polen kjenner de 
markedene i hjemlandet og Tyskland 

godt, men kan lite om «vårt» hjem-
memarked i Norden. Det kan jeg etter 
40 år på veien, og det her jeg skal sco-
re mine mål, sier Audun og ler, og 
legger til at Kina også er spennende. 
Topp produkter, gode innkjøpspri-
ser, men en lang transportvei som 
den utfordrende faktoren.

Selv etter to år borte fra veien, er 
kontaktene der. Audun husker de 
fleste, og mange husker den glade 
mannen fra Larvik som aldri gikk av 
veien for å gi av seg selv.

Mannen og historiene
– Det har jo vært mitt mantra i alle år. 
By på seg selv, ikke være for høytide-
lig og ta vare på folk. Det er blitt en 
del middager og historier. Jeg har er-
fart at latter og godt humør skaper 
kontakter. Alt kan ikke skje på tele-
fon eller mail. Det er i møtene med 
folk grunnlaget legges for både vikti-
ge kontakter og salg. Merker jo at det 
fortsatt fungerer når jeg nå skal selge 
inn meg og mitt eget, forteller han.

Og han har hatt en egen evne til å 
komme oppi det, som vi sier. Utallig 
er episodene som har skapt hylende 
latter og noen ganger litt pinlige situ-
asjoner. Med Reven fra Tjølling som 
regissør, hovedrolleinnehaver – og 
forteller. 

– Har skrevet ned stikkord på de 
30–40 beste i ei stor notatblokk, og 
de trekkes fortsatt fram i gode lag. 
Fordelen med å treffe nye folk er jo at 
de ikke har hørt de før, og det er godt 
å merke at det fortsatt fungere.

– Nå må du «bjuda litt på» og kom-
me med noen!

– OK, her har du et par. Det var like 
etter at Vefi var solgt til Møllergrup-
pen i Oslo at jeg dro på «smøretur» 
med viktige svenske kunder til Cher-
vina i Italia. Etter en god middag på 
et flott høyfjellshotell ville det itali-
enske vertskapet by på en lokal grap-
paspesialitet. Jeg drikker det meste, 
men dette var et umulig å få ned. Det 
var jo flaut ikke å drikke ut, men det 
som var i glasset var klart som vann, 
det var god fyr på peisen rett ved der 
jeg satt og da ingen så min vei kasta 
jeg grappaen inn der. Det sa bare poff, 
flammene sto ut, italienerne skreik 
«mamma mia» og ropte på «polizia» 
og det bli mildt sagt en dårlig start på 
oppholdet. Jeg ringte hjem til økono-
misjef og kamerat Ole Peder Østby og 
spurte hva vi var forsikret for, og 
brann i bar i Italia var definitivt ikke 
det, ler han og slår ut med armene på 

innpust.
Og på utpusten kommer neste his-

torie:
– Jeg skulle vise fram de første små 

svarte salatpottene til finske dyrkere, 
og kundene ventet utenfor flyplas-
sen i Åbo, men Audun dukket ikke 
opp. Hvorfor? Jo, jeg hadde med 
3.240 potter i en stor eske, og da ba-
gasjebåndet begynte å gå var det mye 
latter oppe ved åpningen inn fra las-
teområdet. For der kom pottene, ikke 
i esken som hadde revnet da den ble 
lempet opp, men seilende mellom 
kofferter og bager. En og en! Det tok 
tid aleine å plukke opp alle pottene, 
men kundene ventet, jeg fortalte og 
lo og avsluttet med: Kjøp av meg! Det 
gjorde de den gang, og det gjør de 
fortsatt, humrer han.

Familien er med
Sønnen Andreas kommer til. 31-årin-
gen er med på laget, og Audun legger 
ikke skjul på at han håper at dette er 
starten for neste generasjon på litt av 
den samme, spennende veien han 
selv har hatt.

– Dette har jo tro på. Spesielt med 
de nye og miljøvennlige produktene. 
Den grønne trenden kommer mer og 
mer, og der skal vi være med, sier An-
dreas.

– Hvordan er det å jobbe for og 
sammen med fatter'n da?

– Jo da, klart det er litt spesielt. Vi 
er jo far og sønn ikke bare på priva-
ten, men det er mest spennende. Det 
er bare å lære, men også skape sin 
egen stil og måte å jobbe på, sier An-
dreas som enn så lenge er i en annen 
full salgsjobb.

Historiene og minnene ruller på. 
Audun Hem Larsen er en mann det er 
rett ut moro å prate med. Og vi må jo 
få en forklaring på Reven-navnet. 
Selvfølgelig satt av Ole Peder Østby, 
selve krumtappen i Tjølling-miljøet 
på 70-og 80-tallet, den gang de had-
de et fotballag å regne med, med Re-
ven luskende like bak Øysten Kruge 
på topp, Roy Einar Deng på vinga, 
«Botta» Bakke inn og ut av det åpne 
rommet og en haug av andre person-
ligheter.

Reven er med
– Reven, ja. Som ung og lovende fot-
ballspiller, ja jeg var faktisk det, var 
vi på treningsleir i Vadum i Danmark. 
Ikke noe hotell den gang, 
men telt. Jeg hadde lånt 
min tvillingbrors fjelltelt av 
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DE GLADE ÅRENE: Larvik Turn er slått 5–1 på Løveskogen i august 1981, Tjølling 
er best i by'n og på 3. plass i 3. divisjon, og Audun jubler sammen med Roy Einar 
Dreng, Øystein Kruge og målscorer John Angeltveit. 

FAR OG SØNN: Med på laget i LTI har Audun Hem Larsen sønnen Andreas. Sammen har de stor tro på både firmaet og i særdeleshet den nye pottetypen.

FJERNKONTAKT: Audun Hem Larsen liker seg aller best når han kan reise rundt 
og møte kunder. Enn så lenge må han nøye seg med fjernkontakt via PC og telefon 
fra kjellerkontoret hjemme på Løve. Skiltet som viser hvem som er sjefen, er det 
sønnen som har satt opp. 

merke Fjellreven. Vi kom ned og jeg 
slo det kjapt opp i mørket, for borte 
ved Gunnar Bekkens campingvogn 
var det slått i glassene, og det måtte 
jeg jo være med på. Da vi satt der bor-
te så vi to lys komme med skummel 
retning mot mitt telt. Det ble et lurve-
leven da to danske knallerter kjørte 
det rett ned. I farta hadde jeg satt det 
opp på sykkelstien. Teltet var øde-
lagt, broder'n var sinna og Ole Peder 
var rask med å døpe meg til Fjellre-
ven, som kjapt ble til bare Reven. Det 
har hengt med, og nå kan du se et re-
vehode i firmalogoen og en som lus-
ker inn på vår fine nettside der vi pre-
senterer oss og produktene.

– Du fikk vel aldri helt ut talentet på 
fotballbanen?

– He he, nei jeg gjorde nok ikke det. 
Det sa i grunn stopp da Tjølling virke-
lig ville opp og fram. Bosse Mattsson 
ble hentet som trener fra Halmstad i 
Sverige, med både solid spillerkarrie-
re, sågar svensk mester, og trenerut-
dannelse i bagasjen. Da ble det seriøs 
trening, og jeg ville jo være litt med. 
Men det var ikke lett å holde match-
vekt etter svensk standard så lenge 
pappa serverte guttungen egg og ba-
con etter hver trening og reisevirk-
somheten på Vefi hadde startet, med 
alt det første med seg. Men jeg startet 
da på en kur, knekkebrød var tingen! 
Etter en hard trening sa jeg dette til 
Bosse.

«Nå skal jeg hjem til knekkebrød. 
Uten smør», sa jeg offensivt.

Han kikket bort på meg, målte meg 
fra støvel til skalle og spurte sarkas-
tisk:

«Knekkebrød med béarnaisesås?»
Da var det over.

Konkurrerer mot venner
Nå er det eget firma som gjelder. Han 
holdt på å gjøre det for 30 år siden, sa 
opp på Vefi, men blei henta tilbake til 
høyere lønn og stilling.

– Du vet, tidligere gledet jeg meg til 
hver fredag og fri i helgen etter en 
lang arbeidsuke. Nå gleder jeg meg til 
mandag og å gå ned på kontoret i 
kjellerstua. Se opp på bildet av Fonti 
Knight, hesten som var en viktig del 
av livet noe år, og ta kontakt med folk 
der ute på PC og telefon. Jeg har gnist 
som aldri før. Klar for nye kamper!

– Men Audun, hvordan er det å 
møte Vefi, laget du var en del av i 
over 40 år, på motsatt banehalvdel. 
For nå er dere er jo konkurrenter?

– Jeg hadde flotte år i bedriften. Jeg 
er stolt av den jobben jeg gjorde, 
både da det gikk så det suste med 
base på Hegdal og da jeg med klump i 
både mage og hals måtte fronte en 
nedleggelse og flytting til Polen som 
var helt nødvendig for å kunne over-
leve. Seinere å være med på å bygge 
det opp igjen til å bli en lønnsom be-
drift. Men tidene endrer seg. Jeg følte 
meg ikke hjemme med det siste eier-
skapet, og da var det best å gi seg. Jeg 
har ingen bitre følelser, men det er 
klart; jeg har min egen drakt på nå, og 
en ting er sikkert; jeg er sugen på 
mange nye scoringer, avslutter Au-
dun Hem Larsen, før han spør om jeg 
husker den turen til Gjøvik …

Terje SvendSen 
TEKST
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GODe MinneR: audun gleder seg til hver dag han kan gå inn i kjellerstua der kontoret ligger. Der hilser han alltid på Fonti Knight, hesten han eide og som løp inn over 1,1 
millioner. Den ble av mange kalt norge rundt etter å ha startet hele 227 ganger, og seiret i 30 av dem. – En fantastisk tid, sier audun, om årene fra 1986 til 1995. 


