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Passive-, aktive- og bæredygtige investeringer 

Pensions- og investeringseksperter hjælper ved 
opstart og når dine prioriteter ændrer sig

Marianne Andersen bor i 
Helsingør sammen med Henrik
Valbirk, som hun mødte for 
10 år siden og blev gift med 
i 2018. Foto: Stine Bidstrup

Der var midt i 1980’erne flere
end 30 elever i klassen for
svagstrømsstuderende på
Københavns Teknikum.
Men der var kun én kvinde.
Det var Marianne Andersen.

»I gymnasiet var jeg i en
klasse med 99 pct. hunkøn,
så det overraskede mig, at
det med ingeniørstudiet
skiftede til 99 pct. hankøn.
Ikke fordi det blev nogen
dårlig oplevelse, slet ikke.
Jeg var pligtopfyldende og
stædig, og jeg gjorde, hvad
jeg skulle, og jeg havde det
godt med de andre og var
glad for studiet,« fortæller
hun.

Marianne Andersen var
også den eneste kvinde, da
hun læste ingeniørernes le-
deruddannelse, og da hun
tog en executive MBA, var
kvinderne ligeledes under-
repræsenteret. 

Med ovenstående oplys-
ninger giver det god mening,
at 57-årige Marianne Ander-
sen er stifter af High5girls,
der har som ambition at få
piger fra 13 til 19 år til at inter-
essere sig for de såkaldte
STEM-fag. Det er videnskab,
teknologi, ingeniørarbejde
og matematik. Interessen
vækkes med såkaldte hack-
atons – arrangementer, hvor
teknologi er i fokus – og med
lejre for teenagepiger. Og fle-
re end 35 kvindelige er-
hvervsledere, forskere og
studerende tager for øjeblik-

ket et ansvar som rolle-
modeller og mentorer for pi-
ger og unge kvinder.

»Det handler grundlæg-
gende ikke om piger versus
drenge og kvinder versus
mænd, men om forskellige
personligheder og om, hvad
der motiverer os, og vi har
valgt at fokusere på piger, da
de er underrepræsenteret
inden for STEM-fagene.«

Modtog ligestillingspris
Marianne Andersen blev i
december 2020 belønnet for
High5girls med tildelingen
af Agnes & Betzy-prisen, en
ligestillingspris som Ingeni-
ørforeningen, IDA står bag.

Hendes baggrund er, at
hun i en årrække arbejdede
på lederniveau for internati-
onale selskaber inden for
blandt andet medico-
branchen. Siden skiftede

hun til en karriere som
iværksætter og rådgiver.

»Da jeg var omkring 50 år
og mine børn flyttede hjem-
mefra, gik jeg fra gode stil-
linger med fast indtægt til at
blive selvstændig,« fortæller
hun.

»Jeg var glad for mine 25 år
i forskellige store virksom-
heder. Denne tid gav mig
masser af muligheder og er-
faring, men jeg oplevede og-
så meget bureaukrati og be-
grænsede muligheder for at
sætte ting i gang. Nu er der
ikke langt fra tanke til hand-
ling, og jeg beskæftiger mig
med noget, som jeg synes er
fedt.«

Strømmen af penge er ikke
så stærk og konstant, som
dengang Marianne Ander-
sen var lønmodtager. Men
hun har skabt sig en ind-
tægtsstruktur, der giver me-

ning. Dels er hun direktør –
på mindre end halv tid – i et
selskab, som blandt andet
Aalborg Universitet er invol-
veret i. Dels har hun via sine
selskaber Coinsights og Ro-
boinsights konsulentopgaver
inden for forretningsudvik-
ling og laver events om ny
teknologi.

Læser fransk filosof
Hun har ligeledes indtægter
fra en distributionsaftale af
særligt udviklede sensorer
til robotbranchen, og så er
der projekterne inden for
High5girls.

»Det kræver en del plan-
lægning at få det hele til at
passe sammen. Omvendt le-
ver opgaverne op til mit
motto: Lav det, du elsker at
lave, og du vil ikke skulle gå
på arbejde mere.«

Marianne Andersen vok-

sede op i Tårnby på Amager,
og hendes forældre på hen-
holdsvis 85 og 87 år bor fort-
sat i det hus, hvor hun vok-
sede op med sin lillesøster
og to ældre brødre.

Marianne Andersen er i
gang med at læse den fran-
ske filosof og forfatter Simo-
ne de Beauvoirs ”Det andet
køn” fra 1949:

»Hun skildrer den kultu-
relle arv, der mange år sene-
re stadig skaber ulighed, og
som er et emne, jeg er kom-
met tæt på, efter at jeg har
stiftet High5girls.«

PORTRÆT: 
Marianne Andersen
har flere forskellige
job, og så er hun 
prisbelønnet stifter af
High5girls, der skub-
ber unge kvinder i 
retning af teknologi,
matematik og 
ingeniørarbejde.

PETER SCHOLLERT
peter.schollert@finans.dk

Efter 25 år i store virksomheder blev
hun selvstændig – og nu prisvinder Christina

Rams Hoxer er
i forsikrings-
selskabet Euro
Accident ble-
vet ansvars-
havende psy-

kolog og teamleder i sund-
hedsrådgivningsafdelingen.
Hun kommer med knap 15 års
erfaring fra Forsvaret, hvor
hun var ansvarlig for psykolo-
giske udvælgelses- og scree-
ningsprocedurer til civile og
militære funktioner. schol

Fra Forsvaret til
forsikringsselskab

NYT JOB

Preben Jakob-
sen er blevet
partner i Gor-
rissen Feder-
spiel, hvor han
begyndte i
2016 og er en

del af specialgruppen for re-
konstruktion & insolvens.
Han blev cand. jur. i 2007 og
var siden i Kromann Reu-
mert. Han har arbejdet i et
advokatfirma i New York. schol

Partner arbejdede
i firma i New York

NYT JOB

Preben Kri-
stensen er ble-
vet adm. direk-
tør i Hørkram
Foodservice.
Han har været
i firmaet i godt

30 år og har siden 2015 været
viceadm. direktør. Han har
overtaget posten efter Dirk
Lütje, der kom fra Hørkrams
tyske ejer, CITTI-koncernen.
Dirk Lütje er stadig med i
Hørkrams direktion. schol

Bliver topchef 
efter 30 år i firma

NYT JOB

Send forslag til 
navneomtaler til
navne@finans.dk
PETER SCHOLLERT, 

navneredaktør


