Michael bygger

95 pct.
uden for Horsens
Casa A/S bygger hundredvis af boliger i og
omkring København – vi fangede manden
bag de mange projekter
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Han kommer direkte fra ét møde og videre
til det næste. I hvid t-shirt, jeans og med en
klapsammen-ostemad i den ene hånd og et
krus kaffe i den anden.
Ligner ikke ligefrem den milliardær, som Jyllands-Posten for ikke længe siden udnævnte
ham til blandt yngre, danske milliardærer,
som selv har skabt deres formue. På listen
figurerede Michael Mortensen med en personlig formue på 1,8 mia. kr. på 10. pladsen.
Det gider Michael Mortensen ikke snakke
om. Han vil meget hellere fortælle om sit
arbejde og de mange byggerier, han er med
til at sætte i gang.
Det er sådan set også det, vi er kommet for. I
rå omgivelser på Københavns Nordhavn, der
pt. ligner én stor byggeplads, har Casa A/S til
huse i et gammelt pakhus på Klubiensvej.
Vi er kommet for at få et billede af, hvor
stor Casa er på landsplan – og ikke bare i
Horsens.
Mange horsensianere kender primært Casa
for Geiserne på Horsens Havn og forbinder
stadig Michael Mortensen med ham, der
sammen med en kompagnon solgte FMSøkjær Huse, som siden blev til Huscompagniet.
I dag bygger han igen parcelhuse i det relativt nye byggefirma Hybel. Men det er inden
for etageboligbyggeri og erhvervsbyggeri,
han lægger en stor del af sine arbejdsdage.
Casa A/S, der blev grundlagt for bare 10 år
siden, når i 2017 en omsætning på 1,5 mia.
kr. og har 140 mennesker ansat. Derudover
beskæftiger firmaets byggerier ca. 1500
håndværkere, som er ansat hos underentreprenørerne.
- Vi løser alle opgaver i totalentreprise. Vi
står selv for udvikling og projektering – i
nogle tilfælde i samarbejde med rådgivere
som f.eks. Rambøll – og byggestyring. Selve
opførelsen udliciteres til underentreprenører, fortæller Michael Mortensen.
- Vi holder os skarpt til det, vi er gode til:
erhvervs- og boligbyggeri. Vi breder os f.eks.
ikke til fundamenter til vindmøller eller
noget andet.
- Og ja, vi har i Casa ikke bygget meget i
Horsens sammenlignet med resten af landet.
Historisk set ligger 95 pct. af det, vi har bygget siden starten i 2006, uden for Horsens.
- I dag fordeler vores aktiviteter sig med 60
pct. øst for Storebælt og 40 pct. vest for.
Og de 40 pct. vest for Storebælt er primært
Aarhus, men også f.eks. Esbjerg, forklarer
Michael.
Casa bygger mere end 100.000 kvm. om året.
Ca. 10.000 kvm. om måneden.
Den københavnske afdeling af Casa har
alene 54 mennesker beskæftiget med de
byggerier og projekter, der ligger på Sjælland.
Gennem de sidste tre-fire år har Casa bygget
et meget stort antal boliger i etagebyggeri

på Amager, København, Ørestaden, Hørsholm og flere andre steder.
Blandt projekterne er i alt 600-700 boliger
på Amager. 234 boliger i Ørestaden og 170
boliger i Københavns Nordhavn, hvoraf den
første er ved at blive afleveret.
Dertil tre projekter med bl.a. 196 boliger
fordelt på 70.000 kvm. er på vej på Enghave
Brygge. Og for ikke længe siden afleverede
man ”Lagkagehuset” med bageri i bunden
og boliger ovenpå.
I år bliver det alene til ca. 960 boliger i Københavnsområdet.
- Hvor store er I i forhold til andre, kendte
entreprenørfirmaer som MT Højgaard og
NCC?
- Hvis vi sammenligner med de to andres
danske aktiviteter inden for bolig- og erhvervsbyggeri – de laver nemlig også meget
andet – er vi cirka halvt så store som dem på
landsplan.
- Ser vi på København og byggeriet af
boliger i de her år, er vi - for nu ikke at sige
størst - så en af de største, siger Michael
med jysk beskedenhed til referat, men erkender ”næsten uden for referat”:
- Jo, vi er dem, der pt. bygger flest boliger
i Københavnsområdet. Men vi laver da
også firmadomiciler. Lige nu regner vi på et
28.000 kvm. stort domicil for et stort revisionsfirma, som vi inden længe skal give pris.
- Som tommelfingerregel siger man, at
entreprenørfirmaerne får ca. en tredjedel
af den samlede byggesum inkl. grund. Vi
omsætter i 2017 for halvanden mia., men de
byggerier, vi er involveret i, løber samlet op
i fireenhalv mia. Så samfundsmæssigt bidrager vi da vist pænt.
Ud over bolig- og erhvervsbyggeri har Casa
opført en del p-huse rundt om i landet –
nogle som OPP- andre OPS-projekter afhængig af, om Casa finansierer både opførelse
og drift eller kun driften.
Det næste bliver et underjordisk p-hus på
Frederiksberg til 200 biler.
Det er et projekt med en helt ny byggeteknik, som kun er brugt et par gange før i
Danmark.
- For halvandet år siden ansatte jeg en direktør til at stå for Casa Øst med kontoret her i
Københavns nordhavn.
- Den ny direktør, Per Semmling, er ingeniør,
kommer fra entreprenørfirmaet Aarsleff og
har arbejdet i bl.a. Saudi Arabien. Han har
prøvet den her ny byggeteknik, og uden
ham havde jeg ikke turdet binde an med det
projekt, forklarer Michael Mortensen.
Michael er udlært tømrer, men hverken ingeniør, jurist eller uddannet inden for nogle
af de mange andre kompetencer, et stort
entreprenørfirma kræver.
- Vi har folk med en række vidt forskellige
kompetencer. I sagens natur ved jeg ikke så
meget om de forskellige områder, men det
er folk, jeg har tillid tid, og som jeg ved er
dygtige.

MICHAEL
MORTENSEN
Født 14. marts 1972. Gik ud af 9. klasse
på Bankagerskolen. Startede allerede
som 14-årig eget firma med en advokat
som formel indehaver af selskabet, fordi
Michael endnu ikke var myndig.
I det firma lagde han i underentreprise
tagsten på de FM-Huse, som faderen,
Finn Mortensen, byggede.
I 2002 fusionerer FM-Huse, efter Michael
Mortensen i 90’erne gradvis var blevet
medejer, med Søkjær Huse.
I 2006 sælger Michael Mortensen 75 pct.
af FM-Søkjær til kapitalfonden Axcel.
I 2011 sælger han de sidste 25 pct.
I 2006 starter Michael Mortensen entreprenørfirmaet Casa A/S.
Han driver i dag selskaberne Casa A/S,
Ejendomsselskabet Casa A/S, Casa Finans
A/S og Hybel A/S.
Sidder i bestyrelsen for bl.a. Flügger A/S.
Er gift med advokat Bettina Antitsch og
har børnene Frederik på ni og Rosa på
syv år.
Michael Mortensen investerer desuden i
erhvervslivet.
Han ejer bl.a. 10 pct. af AC Horsens A/S,
10 pct. af Flügger A/S, 10 pct. af Exxit
59 A/S (DTC nord for Vejle) og 22 pct. af
Flexmodul.
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Jeg bygger jo
af kærlighed
til byen
Geiserne, de to højhuse med lejligheder på
Havnetrekanten, har delt horsensianerne.
Nogle synes godt om højhusene og Casas
hovedsæde a la et moderne pakhus ved
siden af. Andre kritiserer og synes, bygningerne ligger for tæt, og at den 100 år gamle
toldbod, der før synede stor, ved siden af
drukner.
Michael Mortensen er ikke upåvirket af
kritikken.
- Selvfølgelig påvirker kritikken mig.
- Det er fair, at folk kritiserer Geiserne og
byggeriet på Havnetrekanten i det hele
taget, og det er kun godt, at holdningerne
kommer frem.
- Men ingen har jo eneret på god smag.
Den ene mening kan være lige så god som
den anden. Det eneste, jeg synes, er, at man
måske skulle vente med at danne sig alt for
faste meninger, indtil der er gået nogle år.
- Man skal huske på, at det er begyndelsen
på en ny bydel, hvor der kommer mere byggeri længere ude langs havnen. Og tingene
skal ses i en helhed.
- Hvad tænker du, når nogle mennesker
siger, at byrådet er faldet på halen over byggematadoren?
- Jeg vil ikke vurdere, om nogen falder på
halen eller ikke falder på halen. Det er ikke
fair.
- Men vi ikke er jo de eneste, der bygger i
Horsens. Der er lige nu fokus på Havnetrekanten, men der er andre lokale byggefirmaer, der bygger meget mere i Horsens end os.
- I relation til at bygge lidt eller meget på
Havnetrekanten: Jeg fik i sin tid, da jeg
købte området, tilladelse til at bygge 20.000
kvm. Vi har bygget godt 12.000 kvm.
- Jeg har med andre ord langt fra udnyttet mulighederne i forhold til, hvad jeg har
betalt for.
- Og så synes jeg også, det skal med, at vi
både i arkitektur og på arealerne udenom
har holdt fast ved den høje kvalitet og gjort
området offentligt tilgængeligt for alle! Alle
kan gå en tur der, slå sig ned og nyde det.
Og området vil komme mere til sin ret, når
de sidste skurvogne er væk.
- Men jo, det ærgrer mig da, når Geiserne
bliver kritiseret. Jeg bygger jo ikke for at genere folk. Jeg bygger af kærlighed til byen.
- Jeg laver ikke mine bedste investeringer i
Horsens. Dem laver jeg andre steder.
- Jeg tjener mine penge i Aarhus og København, men jeg lægger mine penge i Horsens,
siger Michael Mortensen, der stadig bor på
Næsset og netop har bygget det ny firmadomicil på havnen.
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- Jeg selv er så lidt over det hele og samler trådene – og har fået en del erfaring
gennem årene. Jeg passer jobbet som
adm. direktør i Casa A/S, men arbejder
også rigtigt meget med salg. Jeg er den,
der overbeviser bygherrer om, at det er
os, de skal vælge til at bygge. Og jeg er
selv med, når alle kontrakter underskrives.
- Det, tror jeg, folk godt kan lide. At chefen selv er med i forhandlingerne, og når
underskrifterne sættes på papir.
Bygherrerne er typisk pensionsselskaber,
forsikringsselskaber og fonde.
De mange aktiviteter på Sjælland betyder, at Michael meget tit tager turen fra
Horsens til København.
- Der er ikke noget fast mønster, men
jeg er i København, når der er møder
herovre. Typisk et par gange om ugen. En
eller to dage ad gangen.
- Jeg kører fra Horsens kl. 4.30 og overhaler striben af Rema1000-lastvogne, der
kører ud i landet med varer, og kan så
være på kontoret herovre, inden morgenmyldretiden er værst.
- Casas hovedsæde ligger stadig i Horsens,
men kan man forestille sig, at hovedsædet i takt med de mange aktiviteter på
Sjælland flytter dertil?
- Der er ingen planer om det, men jeg
kan da ikke give garantier.
- I øjeblikket har vi alle stabsfunktioner –
økonomi, jura og det meste af udvikling –
i Horsens, hvor vi jo også lige har bygget
det ny domicil på Havnetrekanten. Men
i takt med flere og flere aktiviteter i
Københavnsområdet flytter vi også nogle
flere funktioner herover. Bl.a. har vi nu
også projektudviklere siddende herovre.

- Hvor store skal I være?
- Det ved jeg ikke. Vores strategiplan
siger, at vi skal øge omsætningen fra de
1 ½ mia. kr. til 3 mia. over nogle år. Når vi
når det mål, lægger vi en ny strategiplan.
- Hvad er det, der gør, at Casa kan blive
så stor på kun 10 år, at I er en reel konkurrent til entreprenørfirmaer, der har
mange årtier på bagen?
- Det skyldes nok mange forskellige ting.
- Vi har en masse gode medarbejdere. Vi
kræver meget af dem. Vi lønner godt.
Og vi forventer, at de lægger nogle timer
i det. Men vi har også plads til, at man
f.eks. i de år, hvor man har små børn, ikke
kan lægge så mange timer i det. Men det
er jo en overgang.
- Og så er vores virksomhed præget af et
stort engagement og en vinderkultur, der
går hele vejen igennem.
- Det er da bl.a. derfor, jeg står herovre
ved 7-tiden om morgenen. Hvis ikke jeg
viser, at jeg står tidligt op – både bogstaveligt og billedligt – kan jeg jo heller ikke
forvente det af andre.

Jeg bliver mindet om,
at jeg skal passe på min krop

Bortset fra de grå tindinger ligner han stort
set den Michael, undertegnede som journalist første gang mødte, da han i 1992 var
20-årig, selvstændig tømrer.
Dengang rejste han gasbeton-vægge i underentreprise for sin far, Finn Mortensen, der
på det tidspunkt byggede FM-Huse.
Der på byggepladsen i en ny udstykning
i Horsens var Michael Mortensen en ung
knægt i t-shirt, med tømrerbukser og værktøjet hængende i lommer og stropper.
Tømrerbukserne er skiftet ud med blå jeans,
men t-shirten har han stadig på.
- Jeg har det bedst i t-shirt og cowboybukser, og det har jeg stort set altid på. Der kan
være nogle særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt at trække i jakke og mørke bukser,
men de allerfleste gange går jeg til møder i
det her, også selvom andre kommer i habit,
siger Michael.
Faktisk var Michael kun 14 år, da han startede eget firma. Han var ordblind og ikke
specielt vild med skolen, men vild med at
hjælpe sin far ude på byggepladserne.
Han stiftede et selskab – oprettet i en advokats navn, fordi Michael ikke var fyldt 18
år - og begyndte i underentreprise at lægge
tagsten op på far Finns FM-Huse.
Han gjorde knap nok 9. klase færdig, før han
gik i tømrerlære, arbejdede om aftenen i sit
eget firma – og tidligt om morgenen tjente
ekstra penge som kommunal skraldemand.
Den historie er skrevet før, men fortæller en
del om det drive, der er indbygget i Michael
Mortensen, som i mellemtiden er blevet 45
år.
Hundredevis af parcelhuse blev det til, efter
Michael i 90’erne kom med i sin fars firma,

fusionerede med Søkjær Huse og i 2006 sammen med Søkjærs ejer, Erik Rehnquist, solgte
parcelhusfirmaet til kapitalfonden Axcel for
et meget stort millionbeløb.
Michael Mortensen grundlagde samme år
Casa sammen med vennerne Peter Rosengren og Per Hansen, der blev direktør i
entrepriseselskabet Casa A/S og ejendomsselskabet Casa A/S.
Efter konkurrenceklausulens udløb startede
Michael Mortensen sideløbende med CASA
i fjor parcelhusfirmaet Hybel og er nu igen
aktiv på den front.
Fra tidlig morgen til sen aften er tankerne
fyldt af firmaet. Det har ingen betydning,
at han for ikke længe siden solgte 60 pct. af
Casa A/S til endnu en kapitalfond.
- De fleste dage er da lange, men der er da
også dage, hvor jeg er hjemme til aften. Om
onsdagen kører jeg tidligt hjem, fordi det
er en fast aftale, at jeg den dag henter børnene. Men kan så arbejde videre hjemmefra.
- Bettina arbejder meget og er nok den, der
har sværest ved lige at smutte for at hente
børn. Farmor henter tirsdag, jeg henter
onsdag, og de tre andre dage aftaler vi undervejs afhængig af, hvem der kan komme
hjem i rimelig tid.
Michael er gift med Bettina Antitsch, der er
selvstændig forsvarsadvokat med praksis i
Aarhus.
Sammen har de Frederik på ni og Rosa på
syv år.
Erhvervsledere spiller næsten pr. definition
golf?
- Det gør jeg ikke. Jeg har ikke tiden og
heller ikke interessen. Men jeg løber da lidt i
ferien, og jeg svømmer.

Min fritid vil jer gerne bruge med familien
og vennerne.
- Jeg er nok lidt af et festmenneske og holder af sjov og hygge med vennerne. Nogle
er dem, jeg startede Casa med – og tog med
fra tiden med FM-Søkjær. Andre er venner
fra de unge år.
- Vi mødes nu som familier og par.
Michael Mortensen bor med familien på
Næsset i Horsens.
- Mange weekender og ferier foregår i huset
i Skagen – også uge 29, hvor den står på fest.
- Men indimellem er jeg nødt til at trække
stikket fra fester, fis og ballade. Og drosle
lidt ned på alt for mange af de lange arbejdsdage.
- Jeg har en kronisk gigtsygdom. For den får
jeg hver uge medicin, der sænker mit immunforsvar. Får jeg influenza eller halsbetændelse, rammer det mig meget hårdere
end de fleste andre. Derfor skal jeg tænke
lidt på, hvad jeg ”rager til mig” og passe på
det immunforsvar, jeg har.
- Så indimellem bliver jeg mindet om, at jeg
skal passe på min krop og mit helbred. Men
det er jo svært at sige nej til fornøjelserne,
når man nu kan lide de der festlige stunder.
- Jeg har fået at vide, at jeg teoretisk kunne
få førtidspension pga. sygdommen, men jeg
er jo opdraget til, at man arbejder, hvis man
overhovedet kan, og bidrager med det, man
kan. Og det går da også godt nok.
- Sygdommen er ikke noget, jeg før har fortalt vidt og bredt om, fordi jeg ikke vil have,
at folk skal se mig som en, der er syg. Men
det er altså sådan, det er.
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