
 

FRR revisorbladet: Når gnisten mangler 
 
Revisorer er pligtopfyldende mennesker. Når man er medindehaver af en virksomhed kan 
ansvares føles endnu større. I hvert fald for stort til at starte på en frisk i en anden branche. 
Men Kjeld Clausen tog springet og forlod revisorbranchen efter næsten 30 års tjeneste. 
 
AF LOTTE WISSENDORFF SEHEIM 
 
De fleste mennesker kender følelsen af at miste grebet om eget liv og den magtesløshed, der 
ofte følger med. Udviklingen synes overvældende – og tempoet er for voldsomt til, at man føler 
man kan følge med. 
Sådan var det for registreret revisor Kjeld Clausen. Han er 53 år og har været i revisorbranchen 
i næsten 30 år. 
”Jeg var simpelthen udbrændt. Jeg havde ikke flere ressourcer. Hvis man ikke har lyst til at stå 
op om morgenen, så er det for tungt at gå på arbejde”. 
”Sidste efterår begyndte jeg så at tænke, at der var syv-otte år til jeg kunne gå på efterløn. Det 
kunne jeg ikke overskue. Jeg kunne simpelthen ikke se otte år for mig, hvor jeg ikke havde 
lysten til at gøre mit arbejde”. 
”De første 10-15 år som revisor var det utroligt spændende. Da var jeg selvfølgelig også ung og 
havde gejsten. Men de sidste fire-fem år har det ikke været spændende,” fortæller Kjeld 
Clausen, tidligere medindehaver i City Revision, Aabenraa. 
 
 
EDB OVERALT 
 
Kjeld Clausen havde svært ved at overskue tingene og han lægger ikke skjul på, at især it 
voldte ham mange kvaler. 
”Edb bliver mere og mere omfattende. Alt går jo via edb og når man nu som jeg ikke 
interesserer sig for det, så er det noget, der koster alt for mange kræfter i det daglige”. 
”Ud over at skulle klare mit arbejde som revisor og følge med i alt lovstoffet, så har jeg også 
skulle bruge mange ressourcer på at skulle følge med rent edb-mæssigt”. 
”Og det gik ud over ens arbejde og lyst til det”.  
”Det var ikke som det var førhen,” husker Kjeld Clausen og nævner en nylig episode på 
revisorkontoret.  
”Når jeg gik en tur hen ad gangen og kiggede ind på kontorerne, så sad medarbejderne og 
kiggede på deres skærm fra kl. otte til fire. Uafbrudt næsten”. 
”Det synes jeg var lidt kedeligt”. 
”Lovstoffet bliver jo heller ikke mindre. Det kræver virkelig sit at følge bare nogenlunde med i 
den udvikling”. 
 
 
LEDELSESPROJEKT VAR DRÅBEN 
 
City Revision indledte sidste år et samarbejde med konsulent Annette Lei. Et samarbejde, der 
satte ledelse og trivsel på arbejdspladsen i fokus. Gruppen af indehavere blev ”rystet” sammen 
på en ny måde – og medarbejderne kom i fokus. 
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Kjeld Clausen er ikke i tvivl om, at den nye måde at arbejde med ledelse på hjalp ham til at 
tage beslutningen om at skifte læst. 
”Hvis det ikke var kommet, havde jeg nok siddet i City Revision endnu. Jeg ville sikkert bare 
vare kørt med”. 
”Man kan sige, at det her var dråben, der fik bægeret til at flyde over. Da tænkte jeg, at nu er 
det nok – nu er tiden inde”. 
”Jeg har da haft tankerne flere gange de sidste fire-fem år om at jeg godt kunne tænke mig 
noget andet. Men jeg fik bare ikke gjort noget ved det”. 
”Bagefter kan jeg godt se, at det ikke var én enkelt ting, der fik mig til at skifte. Det var mange 
ting over mange år. Nu skulle det bare være”. 
 
 
ALDRIG FOR SENT 
 
Det tog Kjeld Clausen godt et halvt år fra beslutningen om at træde ud af ledelsesgruppen i City 
Revision var taget og til han tog det endelige spring: At søge helt nye professionelle 
græsgange. 
”Der gik overraskende nok kun 14 dage, så havde jeg fundet noget andet,” siger en tydeligt 
lettet Kjeld Clausen, der i dag er regnskabschef m.m. i et møbelhus i Sønderborg. 
”Jeg jonglerer stadig med tal, men er kommet over på den anden side af skrivebordet og skal 
klare bogholderiet og andre administrative opgaver”. 
”Det er en helt ny situation for mig. Lidt ligesom at stå i lære som for 33 år siden,” griner Kjeld 
Clausen. 
”Det er utroligt spændende for mig og nu er det mig, der hele tiden skal spørge de andre. Før 
var det dem, der kom til mig”. 
”Det er måske nok lidt svært i min alder. Lige til at starte med tænkte jeg, hold op, det her går 
slet ikke. Men nu ser det helt anderledes ud – og det tager selvfølgelig tid at vænne sig til noget 
nyt. Men nu synes jeg, det glider”. 
 
 
FOR OMHYGGELIG 
 
”Jeg har det rigtig fint med at have foretaget det her skift. For hvis man kan lægge noget væk, 
der til sidst var noget af en belastning, så har man det faktisk rigtig fint. Jeg har ikke et eneste 
sekund tænkt på, at det gamle arbejde var bedre. Og det bestyrker mig i, at det er den rigtige 
beslutning, jeg har truffet”. 
”Jeg var simpelthen kørt træt i det. Så uanset hvilket arbejde, jeg havde fået, tror jeg det ville 
have været bedre for mig”. 
”Jeg kan mærke, at jeg har fået mere ro i kroppen. Det hele falder mere på plads for mig”. 
”Som revisor arbejder man jo for andre mennesker. For dem betyder det i visse situationer 
mange penge, om man træffer den rigtige beslutning eller ej. Og med det lovkompleks, vi har i 
dag er det ikke svært at lave fejl. Det er også derfor jeg har haft det skidt de sidste år. For når 
jeg sætter mit navn under på noget, så vil jeg være 100 pct. sikker på, at det er rigtigt. Måske 
var jeg bare lidt for omhyggelig. Men hvis ikke jeg kunne gøre det med god samvittighed, så fik 
jeg det skidt. Jeg fik sommerfugle i maven, det sugede i maven – jeg havde uro i kroppen”. 
”Den uro er væk nu. Det er ikke så lidt af en lettelse at slippe af med det ansvar, jeg havde”. 
 
 
MANGE I SAMME SITUATION 
 
Kjeld Clausen er overbevist om, at han ikke er den eneste revisor, der har tabt gejsten efter 
mange år i branchen. 
”Fordelingen inden for revisorfaget er skæv. Der er for mange på min alder mellem 50 og 60 i 
forhold til mellem 20 og 30. 
”Jeg tror, der er mange af dem, der har det ligesom mig. Mange, der ikke tør tage 
beslutningen”.  
”Det er måske mit livs største beslutning. Den gang man gik i lære, var det jo ikke noget, man 
tænkte over. Det gjorde man bare. Men i min alder, så er det virkelig en stor beslutning. Det er 
nok den største, jeg nogensinde har taget.” 
”Selvfølgelig tænker man da på en masse. Man ved, hvad man har, men ikke hvad man får. 
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Man er jo lidt af en tryghedsnarkoman. Det tror jeg også kan trække beslutningen lidt 
længere”. 
”Men jeg har absolut ikke fortrudt. Heller ikke selvom jeg tjener lidt mindre nu end jeg gjorde 
før,” slutter en glad Kjeld Clausen og opfordrer andre til at tage springet, mens de kan. 
 
 
Grafisk citat midt i artikel: 
 
”Når man nu kommer i sådan en situation, kommer man også til at tale med andre, der er i 
samme situation. Nogen, der også har skiftet i en høj alder. Det er rart, for man er jo ikke 
alene”. 
 
 
Billedtekst: Efter 30 år som revisor var Kjeld Clausen løbet tør for energi. Han manglede 
simpelthen den gnist, der tændte glæden ved at gå på arbejde. I dag har han taget springet – 
og skiftet branche. ”Jeg kan mærke, at jeg har fået mere ro i kroppen. Det hele falder på plads 
for mig igen,” siger den nu forhenværende revisor, der fik lysten til livet tilbage i en alder af 53. 
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