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      projekter, men jeg savnede 
entreprenørånden, hvilket var én af 
årsagerne til, at jeg tog jobbet hos 
A2SEA,” forklarer Kaj Lindvig. 

møllerne rykker ud på havet
“tilbage i 2001 var offshore-industrien 
mere eller mindre helt ny. Vindmøller 
blev installeret på land, ikke på vand. i 
Danmark var der en forventning om, at en 
håndfuld projekter over en årrække på 
cirka 5 år ville dukke op, i Storbritannien 
var havvindmøller et helt nyt fænomen 
og i tyskland havde man et par enkelte 
projekter planlagt. Sagt med andre ord 
var der en forventning i markedet, at der 
vil dukke projekter op i den nære fremtid. 
Men det som så rent faktisk skete var, 
at alle de større projekter planlagt i 
Storbritannien og tyskland trak ud og 

Danmark fik en ny regering, som senere 
annullerede tre af de fem planlagte 
projekter. Denne udvikling efterlod hele 
industrien med få mindre projekter og 
konkurrencen var hård. Pludselig stod 
vi tilbage med meget få projekter, og de 
som var tilbage, måtte vi absolut vinde 
hver og én,” forklarer Kaj og fortsætter: 

”Men lykkeligvis for os beviste vores 
koncept sig hurtigt at være både 
hurtigere og mere fleksibelt – og dermed 
også billigere – end vores konkurrenters. 
Vi lykkedes med vores første 
installationsprojekt og endnu bedre med 
det andet, og det var helt sikkert en af 
årsagerne til, at vi kunne berettige vores 
eksistens på dette voksende marked. 
Vi havde allerede en referenceliste og 
havde bevist, at vi kunne installere under 
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svære forhold, hvilket var mere, end hvad 
vores konkurrenter havde. Men i perioden 
fra 2002 til 2006 var markedet bestemt 
barskt.”

anstrengelserne bar frugt
omkring 2006 begyndte det britiske 
marked at tø op, A2SEA købte SEA JACK 
og så begyndte det at gå stærkt. 

“Pludselig havde vi en pram som både 
kunne installere fundamenter og møller, 
og hun kunne arbejde både på øst- og 
vestkysten af Storbritannien. Det var en 
kæmpemæssig fordel. Samtidig begyndte 
mængden af offshore-projekter virkelig at 
tage til.”

Dette markerer også højdepunktet af Kaj 
Lindvigs karriere. 

“i 2006 og 2007, da vi så småt kunne 
begynde at se at alle vores anstrengelse 
bære frugt, var fantastisk, og det har i 
den grad indprentet sig i min hukommelse. 
Forinden da var det ofte en kamp, men 
på det tidspunkt begyndte markedet at 
lysne op og fremtiden så lys ud.  Vi havde 
bevist, at vores koncept fungerede, vi 
havde fået opbygget en masse know-how 
og viden om installation af havvindmøller, 
og vi var så småt ved at have os en god 
referenceliste. Man kunne virkelig mærke 
en helt særlig vinder-mentalitet blandt 
alle medarbejderne i firmaet – alle var fast 
besluttet på, at vi skulle lykkes. Faktisk er 
dette en indstilling, som jeg føler, altid har 
været essentiel i A2SEAs kultur,” pointerer 
Kaj Lindvig. 

overkapacitet i branchen
“offshore-branchen inden for vindenergi 
er – som resten af den grønne energi – 
et skarpt politisk spændingsfelt. Der er 
mange stemmer i grøn energi, og det er 
bestemt vejen vi skal gå, hvis vi ønsker at 
blive uafhængige af olie og gas. Men den 
optimisme, der var at spore i markedet for 
bare få år tilbage, er ikke længere helt så 
let at finde. Dette, mener jeg, har meget 
at gøre med den økonomiske krise, og når 
økonomien igen begynder at gå op, vil det 
samme ske for offshore-vindenergi. 
      offshore-markedet udvikler sig 
fortsat, men udviklingskurven er ikke så 
stejl, som vi havde forventet, den vil være.” 

En anden aktuel udfordring er den      
overkapacitet af installationsfartøjer, som 
branchen oplever. 
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“Da tingene begyndte at tage fart i 
2008 og 2009, var der en masse firmaer, 
som gik ind på markedet. Det betyder, 
at vi nu oplever en overkapacitet af 
installationsudbydere i branchen. Min 
overbevisning er, at nogle af disse 
udbydere i de kommende år vil gå ind på 
nye markeder – fx olie og gas – og gå 
ud af offshore- installationsbranchen. 
Desuden tror jeg, at der vil ske en 
konsolidering på markedet,” forklarer Kaj.

hvad bliver det næste? 
Når vi kigger ud på den længere bane 
inden for offshore-vindenergi, har Kaj 
Lindvig et godt bud på, hvad der kunne 
ske. 

”Geografisk tror jeg, at vi vil se den 
samme tendens og udvikling, som vi har 
set med vindenergi på land. Da vindenergi 
på land fik succes, var det til at starte 
med primært i Danmark og Nordeuropa. 
Dette er også hvor offshore-vindenergi 
blev født. Vindmøllerne rykkede så 
til Sydeuropa, videre til Nordamerika 
og siden til Australien og Asien. Nu 
kommer så Afrika og Sydamerika, som 
er næste skridt for vindenergi til lands. 
offshore-vindenergi vil følge samme 
rute – selvfølgelig under hensyntagen 
til vindforhold,” fortæller Kaj og 
fortsætter: 

“Det betyder ikke, at markedet i 
Nordeuropa vil ebbe ud. Jeg tror, at vi vil 
se en videreudvikling af det nuværende 
nordeuropæiske marked i takt med, 
at ny teknologi omkring at installere 
havvindmøller vinder frem – for eksempel 
i forhold til flydende installationer, 
som vil gøre det muligt at installere 
havvindmøller på meget dybt vand, hvor vi 
også finder de bedste vindforhold.”

sin egen chef
Stoppet hos A2SEA markerer et nyt 
kapitel i Kaj Lindvigs karriere. Kaj vil 
fortsætte med at assistere A2SEA på 
konsulentbasis via sit nystartede firma 
‘LiNDViG Consulting’. 
“Jeg må indrømme, at jeg glæder mig 
til at være min egen chef – selv at 
kunne bestemme, hvad jeg skal gøre og 
hvornår. og så glæder jeg mig virkelig 
til at arbejde med mange forskellige 
firmaer og assistere mindre nystartede 
virksomheder med at vokse." 

A2SEA er vokset betydeligt siden dette billede blev taget i 2004

man Kunne virKeLig mærKe en 
heLt særLig vinder-
mentaLitet bLandt aLLe 
medarbejderne i firmaet - aLLe 
var fast besLuttet På at vi 
sKuLLe LyKKes
Kaj Lindvig



Den 23. august blev der afholdt afskedsreception for Kaj Lindvig hos A2SEA i 
Fredericia, og både medarbejdere fra A2SEA, samarbejdspartnere, kunder og familie 
var mødt op for at fejre Kaj. 

Se et udplug af de mange billeder, der blev taget på dagen.  
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Kaj Lindvig holder en tale for de fremmødte gæster
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Lise-Lotte traumer og Lars Nedergaard
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