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Netordre har aben! 
 
Katta lemuren er en lille væver halvabe, der – ligesom de øvrige 
lemurarter – er nem at genkende på sin lange, buskede og 
stribede hale. Faktisk er halen længere end kroppen. Sammen 
med de andre lemur-arter er kattaens eksistens truet, fordi dens 
levesteder på Madagascar ødelægges. 
Men i Zoologisk Have i København lever katta lemurflokken i 
bedste velgående – og nu er Netordre.dk blevet sponsor for 
kattaerne. Sponsoratet træder i kraft den 16. november. 
”Jeg tror, vi alle sammen kan være enige om, at truede dyrearter 
bør hjælpes, hvor vi kan. Og en måde at hjælpe på er gennem 
information – og gennem avlsprogrammer. Derfor har vi valgt, 
at vi i Netordre vil støtte det arbejde, Zoo udfører – og det kan 
vi gøre gennem at sponsorere et udrydningstruet dyr,” forklarer 
Jens Gjerløv og fortsætter: 
”Kattaen er et dyr, vi som mennesker nemt kan identificere os 
med. Det er et socialt dyr, der tager sig godt af sine egne og 
flokkens øvrige unger – og også i lemurflokken er det hunnerne, 
der har det sidste ord…” 
Jens håber, at mange af Netordres kunder vil bruge en søndag 
eftermiddag til at tage familiens unger med i Zoo – og gå ind og 
blive klogere på de charmerende katta lemurer – der angiveligt 
skulle spinde som en kat, når man klapper dem! 
 Zoologisk Have besøges i øvrigt hvert år af 1,2 million gæster. 

”Ny” mand på Netordre 
 
Han er et kendt ansigt for både Netordres og Antikvitet.net’s kunder. Alligevel er det nyt, at 49-årige Bjarne 
Hess nu er at finde bag skærmen og ude hos kunderne på fuld tid. Bjarne og Jens har kendt hinanden i 40 år, 
og det var Bjarne, som Jens ping-pongede med i 1998, da de to i fællesskab udviklede Antikvitet.net. Siden 
har Bjarne været med – som udvikler og partner i virksomheden – 
samtidig med at han har passet et fuldtidsjob. 
”Nu er Netordre.dk – og ikke mindst Antikvitet.net – der, hvor jeg 
har brug for en super-erfaren og betroet kollega, så vi sammen kan 
sikre den kvalitet og det serviceniveau, vi gerne vil have, at 
Netordre skal være kendt for. Derfor var det helt naturligt, at 
Bjarne trådte ind i virksomheden på fuld tid fra den 1. november,” 
forklarer direktør Jens Gjerløv, der fortæller, at det går forrygende 
med både virksomheden og partnerskabet. 
På Bjarnes visitkort står der ’teknisk direktør’, og med en 
uddannelse som elektronikmekaniker og overbygningsfag på datanomstudiet har Bjarne ingen problemer med 
at fylde titlen ud. 
”Det er dejligt at få lov til at engagere mig i arbejdet med Antikvitet.net på fuld tid. Det er jo også mit ’barn’,” 
slår Bjarne fast. 
 



Vellykket messe 
 
Finanskrisen og danskernes tilbageholdenhed med at bruge penge satte desværre sit præg på Antikmessen i 
Forum 2008, der fandt sted den 31. oktober og 1.-2. november. Udstillerne havde ikke den samme omsætning 
som tidligere – men på Antikvitet.net’s stand var der travlt. 
”Vi har haft mange besøgende, og der var stor interesse for at vide mere om Antikvitet.net og om vores 
udstillere. Så for os var det en meget vellykket messe – og hvis jeg må være lidt ubeskeden, så var det nok 
også den flotteste stand, vi nogensinde har haft,” fortæller Jens Gjerløv. 
Antikvitet.net deltager hvert år, på flere messer i både ind- og udland, både for at møde slutbrugerene "in real 
life" - og for at holde en tæt kontakt til udstillerne på Antikvitet.net 
 

 
 

De stolte indehavere i den velbesøgte stand på Antikmessen i Forum. Bjarne Hess var dog ikke sit sædvanlige 

nydelige jeg, eftersom han få dage forinden var styrtet på cykel og havde pådraget sig en del skrammer. 


