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Ambitionerne fejler ikke noget
hos det grønlandske it-selskab
Comby. 

”Om fem år forventer vi at runde en
omsætning på 600 mio. kr. med måske
300 ansatte i alt her i Danmark og i
Grønland. Vi har gennemført et enkelt
opkøb i år, vi forventer to flere, og alene
på den organiske vækst regner med et
plus på 20 pct. i år og i de kommende
år,” fortæller vicedirektør Stefan Boel. 

”Ja, vi brænder for it-drift, og der
skal nok være nogle, der undrer sig
over vores passion, men vi vedstår ger-
ne, at vi opfatter drift som noget super-
sexet,” siger han med et stort smil. 

Alle tal dokumenterer, at det ikke
kun er de ansatte og ledelsen i Comby,
der står bag ambitionerne i det grøn-
landsk-danske selskab. Kunderne bak-
ker i den grad op, og det er baggrunden
for indtoget i Danmark, der blev skudt i
gang i 2019 og som nu for alvor rulles
ud med et nyt hovedsæde på Sjælland
til en byggesum mellem 50 og 75 mio.
kr. 

Baggrunden er udsigten til endnu
flere opkøb og en forventet succes med
nogle af de store udbud, der er på vej.
”Vi er skarpe på alle processer, og vi har
vænnet vores kunder til, at vi overhol-
der aftaler og faste månedlige priser,
og nej, der kommer ikke ekstra faktura-
er. Vi holder, hvad vi lover, og det kan vi
gøre og stadig have en god forretning
på grund af den årelange erfaring med
et krævende grønlandsk marked,” for-
klarer Stefan Boel, og han tilføjer: 

”Efter mere end 20 år i Grønland er vi
vant til at tænke anderledes og kreativt
i forhold til at møde vores kunder med
automatiserede, systematiserede og
effektive løsninger inden for it-drift.
Deroppe kan vi jo ikke lige køre forbi en
kunde og fixe et problem, for der er in-
gen veje, og helikopteren flyver kun en
gang om ugen. Så vores løsninger skal
være effektive og driftssikre, og også i
Grønland er der problemer med at
skaffe den nødvendige højt specialise-
rede arbejdskraft.” 

Comby skabt i trods
Stefan Boel erkender, at Combys nok
største udfordring er, at virksomheden
er kendt af alle i Grønland, men det
gælder ikke i Danmark. ”Her i Danmark
skal vi for alvor i krig med effektiv og
målrettet markedsføring, og vi ved
godt, at der her er mange dygtige kon-
kurrenter, men vi tror da på, vi vil lyk-
kes.”

Comby blev skabt, da virksomhe-
dens adm. direktør Brian Torp flyttede

til Grønland for at arbejde som kok.
Han er godt nok uddannet datamati-
ker, men den uddannelse fandt han
først frem, da han blev ansat som it-
mand i Grønlands Lufthavnsvæsen. Ef-
ter et par år der så Brian et behov for
it-drift, og så gik han i krig med Comby
og en ambition om at gøre det bedre.

Opstart i 2000
Comby A/S blev stiftet i 2000 med et
ønske om at udfordre det eksisterende
grønlandske marked og gøre det bedre
end de etablerede konkurrenter med
it-løsninger til erhvervskunder i hele
Grønland. Kort efter fusionerede Com-

by med virksomheden A-Team Green-
land, og fundamentet for en stærk it-
leverandør var lagt. Virksomheden
voksede støt de efterfølgende år, og i
2009 opkøbte Comby den grønlandske
kollega Sermit, og det Comby, vi ken-
der i dag, begyndte at tage form.

Stefan Boel fortæller, at Comby i maj
2020 åbnede det første danske kontor i
Slagelse, hvorfra virksomheden servi-
cerer sine erhvervskunder. Virksom-
heden råder i dag over en bred vifte af
konsulenter, en såkaldt Prince 2 pro-
jektafdeling, og en salgsafdeling. 

Med mere end 6000 brugere fordelt
på kunder over hele Grønland og nu i
Danmark har Comby haft behov for at
sikre en fælles præmis i arbejdet med
it-drift for at sikre højeste kvalitet og
for at bevare de gode relationer til sine
kunder og gøre det bedre end konkur-
renterne.

”I modsætning til mange andre it-
leverandører synes vi, det er sjovt at le-
vere bruger- og desktop-support. Vo-
res fornemmeste opgave er at sikre, at
vores kunder kan koncentrere sig om
det, de er gode til uden at skulle be-
kymre sig om it.”

Comby beskæftiger sig primært med
implementering og drift. Selskabet le-
verer mange forskellige managed ser-
vices til de 6000 brugere, og disse un-
derstøttes af flere hosted services, der
alle er udvalgt for at give det bedste
match for kunderne. 

Ambitiøse Comby skaber 
nyt hovedsæde i Slagelse
Grønlandske Comby rykker
nu for alvor ind på det danske
marked med nyt hovedsæde i
Slagelse med plads til op til
200 medarbejdere

”Ja, vi brænder for it-drift, og der skal
nok være nogle, der undrer sig over
vores passion, men vi vedstår gerne, at
vi opfatter drift som noget supersexet,”
siger vicedirektør Stefan Boel. Foto:
Emil Nørgaard Stach

Af Lars Mandal

FAKTA
Comby

ETABLERET 2000 i Nuuk. Adm.
direktør Brian Torp.

FØRSTE danske kontor i 2019.

ANTAL medarbejdere: 60. Om-
sætning 2021: 84 mio. kr. Resultat
2021: 16 mio. kr.

KONTORER i: Nuuk, Slagelse,
Rødovre, Middelfart.

Comby er på vej med et nyt
hovedsæde i Slagelse med
plads til over 200 medarbej-
dere. PR-foto
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