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ERHVERVSPRIS: 
System Audio vin-
der masser af priser 
for sine højttalere 
og er nu også den 
første nominerede 
virksomhed til Ros-
kilde Erhvervspris 
2019.

Af Lars Ahn Pedersen

ROSKILDE: Selv om Ole Wit-
thøft har masser af priser 
stående på hylden for alle de 
gange, System Audios højt-
talere er blevet kåret som de 
bedste, erklærer han sig al-
ligevel »rigtig stolt« over at 
være årets første nominere-
de virksomhed til Roskilde 
Erhvervspris 2019.

Prisen blev uddelt for før-
ste gang ved Erhvervsfo-
rum Roskildes nytårskur 
på rådhuset for et par uger 
siden og gik ved den lejlig-
hed til CP ApS i Viby. Nu 
er det så blevet tid til næste 
omgang, og her har System 
Audio fået æren af at åbne 
ballet.

- Med tanke på det er-
hvervsliv, vi har i Roskilde, 
er jeg bare endnu mere stolt 
over, at vi bliver fremhævet. 
Det er tegn på, at vi gør no-
get, der bliver set, siger Ole 
Witthøft.

Rummelige forældre
System Audio blev grund-
lagt i 1984 af musikeren Ole 
Witthøft, som begyndte med 
at bygge højttalere hjemme 
i sine forældres kælder i 
Brønshøj sammen med en 
gruppe venner.

- Det var ikke en lydisole-
ret kælder, og vi arbejdede 
med rundsave, mens de 
sad ovenpå og prøvede at se 

»Matador«. Vi må have byg-
get 1000 højttalere, inden vi 
flyttede derfra, så jeg kan 
slet ikke forestille mig den 
rummelighed, mine foræl-
dre har haft, siger han.

Målet var at udvikle en 
højttaler, der kunne leve-
re den samme lyd, som når 
man hørte musikken live, 
og den mission har ikke æn-
dret sig, selv om virksomhe-
den for længst er vokset ud 
af kælderen og siden 2002 
har ligget i Roskilde.

Den helt store aha-ople-
velse kom dog i 2012, da Ole 
Witthøft fik en henvendelse 
fra fagbladet Ingeniøren, 
som spurgte, om han hav-
de et projekt, han ville dele 
med dets læsere. Det blev til 
bloggen »Højttaler Q113« på 
Ingeniørens hjemmeside, 
hvor han lod læserne følge 
med i udviklingen af en ny 
højttaler. 

- Jeg delte succeser, fiasko-
er og iagttagelser med dem 
og sørgede for, at de kunne 

byde ind med løsninger 
og tanker. Det varede to et 
halvt år, hvor jeg delte teg-
ninger og opskrifter med alt 
og alle, og folk vendte tilba-
ge med endnu bedre idéer, 
fortæller han.

En kæphest
Resultatet blev den kom-
pakte højttaler SA Pandion 
2, der endte med at vinde en 
masse priser.

- Det gjorde, at brugerind-
dragelse blev en kæphest 
for os. Det at bringe menne-
sker sammen kan føre ting 
med sig, man aldrig havde 
forestillet sig, siger Ole Wit-
thøft, som efterfølgende har 
skabt »verdens største ud-
viklingsafdeling«, hvor 210 

Højttalerfirmaet der 
lytter til kunderne

System Audios højttalere bliver stadig lavet på fabrikken i Roskilde.  Foto: Kim Rasmussen

Kvalitet koster. System Audio laver højttalere både store gulvhøjtta-
lere og små, kompakte højttalere, der kan stå i reolen. Fælles for dem 
er, at de ikke er billige. Priserne går fra 1800 kroner stykket til over 
50.000 kroner.  Foto: Kim Rasmussen

FAKTA

■n System Audio blev 

grundlagt i 1984 i 

kælderen hos inde-

haver Ole Witthøfts 

forældre i Brønshøj.

■n I begyndelsen af 

1990’erne rykkede 

virksomheden til 

Valby, men har si-

den 2002 har ligget 

i Roskilde og har 

10 ansatte, som 

blandt andet står for 

montagen af 20.000 

højttalere om året.

■n System Audio eks-

porterer i dag til 41 

lande.

■n System Audio 

holder med jævne 

mellemrum plade-

messer og har også 

været vært for kon-

certer.

■n Læs mere på www.

system-audio.com

»  Det at bringe men-

nesker sammen kan føre 

ting med sig, man aldrig 

havde forestillet sig.

Ole Witthøft, udviklingschef 
og stifter af System Audio

ROSKILDE: Endnu en forfat-
ter fra det lokale forlag Bat-
zer & Co. har vundet en pris.

Denne gang er det norske 
Maria Parr, som har mod-
taget Sultprisen på 250.000 
kroner, der uddeles af Gyl-
dendal Norsk Forlag.

Maria Parr er den første 
børnebogsforfatter, som får 
prisen, der tidligere er gået 
til Hanne Ørstavik, Trude 
Marstein, Carl Frode Tiller 
og Johan Harstad.

Maria Parr har også fået 

Brageprisen to gange og har 
skrevet tre bøger, som alle er 
udkommet på dansk på Bat-
zer & Co.

I efteråret kunne Roskil-
de-forlaget og forlægger 
Arild Batzer glæde sig over, 
at Nordisk Råds Litteratur-
pris gik til den islandske for-
fatter Auður Ava Ólafsdóttir 
for romanen »Ar«, som Bat-
zer & Co. havde udgivet få 
måneder forinden. Det var 
fjerde gang, at en af forlagets 
forfattere vandt prisen.

Ny stor pris til forfatter 
på Roskilde-forlag

ROSKILDE: Alle kan få mu-
lighed for at røre ved Roskil-
des middelalder og nå hjem 
til spisetid, når Roskilde 
Museum inviterer til »Mid-
delalder og fyraftensøl« ons-
dag den 20. februar.

Museets middelalderar-
kæolog, Jesper Langkilde, 
fortæller om sine erfarin-
ger med at grave i Roskildes 
middelalder.

Roskilde var en af de stør-
ste og vigtigste byer i landet 
i middelalderen med livlig 
handel, veluddannede bor-
gere og tilrejsende fra nær 
og fjern. Byen havde fem 
klostre og 13 sognekirker 
– og så naturligvis et bispe-
sæde og en domkirke. Store 
dele af Roskilde by er aldrig 
blevet udgravet. Derfor er 

der stadig meget, vi ikke 
ved, og det er noget ganske 
særligt, når muligheden by-
der sig for udgravninger på 
steder som Stændertorvet 
og Sortebrødre plads. 

Arrangementet begynder 
med en tur rundt i udstillin-
gerne. Herefter er der som 
noget helt specielt mulig-
hed for at trække i de hvide 
handsker og få nogle af de 
arkæologiske fund i hæn-
derne, når der under afslap-
pede former diskuteres ud-
gravningsarbejde i Roskilde 
by. 

Museet giver en fyraften-
søl eller -vand, og tidspunk-
tet for arrangementet, klok-
ken 17.30-19, gør det muligt 
at nå hjem til aftensmaden. 
Billetprisen er 75 kroner.

Roskilde Museum 
går under jorden

Middelalderarkæolog Jesper Langkilde skyller noget af den opgrave-
de jord igennem under udgravningen af Sortebrødre Plads. 
  Foto: Kenn Thomsen

Roskilde Museum fortæller den 20. februar om de middelalderfund, 
der er gjort i bymidten.  Foto: Museumskoncernen ROMU
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Sprøjtelakering i alverdens farver
Giv dit hjem nyt liv med en gang lak

Forestil dig mulighederne
Gå en tur i din bolig og forestil dig, hvor meget farver kan forvandle dine 
ting. Moden og din personlige smag ændrer sig med tiden, men hvis 
køkkenet og det andet inventar er funktionelt, er det synd og skam bare 
at skifte ud med nyt. Behold den gode kvalitet og se alt med nye øjne.

Køkken, bad, garderobe skabslåger og stue døre, kan fornys med nye far-
ver, og Dibbern kan også hjælpe med en flot lakering af motorcykel, cykel 
og autofælge mv. Ja ´faktisk kan alt lakeres. Du kan glæde dig over dine 
smukkere ting i hverdagen og se frem til en god pris ved gensalg.
Med over 40 års erfaring, får du top-professionelt udført arbejde.

H.J. Holstvej 32   I   2610 Rødovre   I   Tlf. 36 70 71 23
dib@dibberndesign.dk   I   www.dibberndesign.dk

Dibbern Color Design  Aps

.........Correct Partner‛s.........

Professionel

 Aps

.........Correct Partner‛s.........

Marbjerg Byvej 21 · 4000 Roskilde · Tlf. 40 63 73 34 

www.rbsalg.dk · Følg os  Roskilde Brændesalg 

Ovntørret  
brænde,  
træpiller &  
briketter af  
bedste kvalitet

Køb  

online på 

rbsalg.dk

FREDAG

17.00: Roskilde Domkirke, 
Roskilde: Liturgisk af-
tensang ved Anne-Sophie 
Olander.

17.00: Ågerup Præstegård, 
Ågerupvej 34, Ågerup: 
E-sport og drama. 

17.30: Roskilde Badet, Bymar-
ken 37, Roskilde: Saunagus 
for mænd. 

20.00: Gimle, Helligkorsvej 2, 
Roskilde: Koncert i caféen 
med Caper Clowns.

20.00: Roskilde Kongrescen-
ter, Møllehusvej 15, Roskil-
de: Koncert med TV-2. Arr. 
Gimle. Udsolgt!

LØRDAG

10.00: Kreativt hus for børn, 
Algade 31, Roskilde: Kartof-

feltryk.
11.00: Ågerup Bibliotek, 

Gundsølillevej 2, Ågerup: 
Teater »Peddersen og Fin-
dus - Rævejagten« (3-9 år). 
Udsolgt!

11.00-14.00: Gimle, Helligkor-
svej 2, Roskilde: Lørdags-
jazzen med New Orleans 
Delight.

13.00: Naturcenter Boserup-
gård, Boserupvej 82-84, Ros-
kilde: Orienteringsløb for 
alle. Arr. OK Roskilde.

19.00: Cosmoshuset, Sønder-
gade 13, Viby: Musikquiz.

20.00: Guldaldersalen, Alga-
de 13, Roskilde: Roskilde 
Folkedanserlaug holder 
dobbeltbal.

21.00: Gimle, Helligkorsvej 2, 
Roskilde: Koncert med Midt 

i en drøm. Arr. Danseriet.
22.45: Gimle, Helligkorsvej 2, 

Roskilde: Bang!o i caféen.

Kino Ro’s Torv
Fredag
16.00 og 18.45: Vilde Rolf 2 - 

dansk tale
16.15 og 18.30: Sådan træner 

du din drage 3 - dansk tale
16.15 og 21.00: Alita: Battle 

Angel
16.30: Lego Filmen 2 - dansk 

tale
16.45 og 21.30: Ternet ninja 
19.00: Før frosten
19.00: Unge Astrid
18.45 og 21.00: Mødregruppen
21.15: A Star is Born

21.15: Bohemian Rhapsody

Lørdag
9.30, 11.45 og 14.00: Skamme-

rens datter 2: Slangens gave
9.30, 11.45, 14.00, 16.30 og 18.45: 

Vilde Rolf 2 - dansk tale
9.30, 11.45, 14.15 og 16.15: Lego 

Filmen 2 - dansk tale
9.30, 12.00, 14.15, 16.45 og 21.30: 

Ternet ninja 
9.45, 11.30, 14.00, 16.30 og 18.45: 

Sådan træner du din drage 
3 - dansk tale

16.15 og 21.15: Alita: Battle 
Angel

19.00: Før frosten
19.00: Unge Astrid
19.00 og 21.15: Mødregruppen
21.15: A Star is Born
21.15: Bohemian Rhapsody

ROSKILDE: Ole Witthøft nåe-
de at stå alene i spidsen for 
System Audio i fem år, før 
han måtte erkende, at han 
ikke egnede sig til at være 
administrativ virksom-
hedsleder.

Derfor blev Allan Jørgen 
Johansen gjort til manager, 
mens Ole Witthøft har titel 
af udviklingschef og stifter.

- Vi har haft det makker-
skab i 30 år, og det virker, 
fordi vi ikke har interesse i 
at overtage hinandens om-
råder. Allan sørger for at 
smøre maskinen og holde 
benene på jorden, mens jeg 
flyver rundt, siger Ole Witt-
høft.

ahn

Godt makkerskab

n Roskilde Erhvervspris gives til en virksomhed i 
Roskilde Kommune, der i særlig grad har skabt vækst 
og udvikling i det lokale erhvervsliv, og som bidrager 
til en positiv branding af Roskilde. 

n Kandidater til prisen findes ved indstilling fra er-
hvervslivet i Roskilde. Alle virksomheder beliggende 
i Roskilde Kommune kan indstilles til prisen. Frist 
for indstilling er den 31. oktober 2019.

n I november 2019 vil en udvælgelseskomité bestå-
ende af borgmester Joy Mogensen, direktør for Er-
hvervsForum Mette Ehlers Mikkelsen, CEO for Rias 
A/S Henning Hess, redaktionsleder for Dagbladet 
Roskilde Lars Ahn Pedersen, salgsdirektør for Ros-
kilde Avis Patrick Holbek, adm. direktør for CP ApS 
Julie Bruun og erhvervsdirektør for Danske Bank 
Jesper Steen Christensen udvælge to finalister.

n Vinderen af prisen vil blive offentliggjort på nyt-
årskuren midt i januar 2020, som Roskilde Kommune 
arrangerer i samarbejde med lokale erhvervsorgani-
sationer. Deltagerne til nytårskuren stemmer og væl-
ger den endelige vinder blandt de to finalister.

n Læs mere på www.roskildeerhvervspris.dk

Om erhvervsprisen
Højttalerproducenten System Audio er årets første nominerede til 
Roskilde Erhvervspris 2019. Erhvervsdirektør Jesper Steen Christensen 
(tv) var forbi virksomheden på Klosterengen for at overrække beviset 
for nomineringen til udviklingschef og stifter Ole Witthøft.  
 Foto: Kim Rasmussen

brugere bidrager med deres 
viden og input.

Modsat bloggen er alt dog 
ikke længere offentlig til-
gængeligt, da det blev for 
tidskrævende at skulle op-
datere alt og alle hele tiden, 
men inden for den lukkede 
gruppe er alt åbent.

- Vi vinder priser, fordi vi 
lytter til vores kunder. Jeg 
er sikker på, at det er grun-
den til, at vi har vundet 
priser i Tyskland for vores 
trådløse højttalere, siger 
Ole Witthøft, som for nylig 
kunne glæde sig over, at SA 
legend 40 silverback blev kå-
ret til årets højttaler af det 
tyske magasin HiFi Test.

Ingen kabler
Mens andre lydnørder fort-
sat sværger til det analoge 
- bare på vinylpladernes til-

bagekomst - er Ole Witthøft 
ikke bange for digitaliserin-
gen, snarere tværtimod.

System Audio har som de 
første sat sig for at kunne 
lave højttalere via sin Sil-
verback-teknologi, der bevi-
ser, at det kan lade sig gøre 
at lave god lyd, selv om der 
ikke anvendes kabler.

- Digitaliseringen vil løf-
te vores branche mere, end 
vi kan forestille os. Jeg ved 
godt, at der er dem, som si-
ger, at der ikke findes noget 
bedre end et godt guldkabel, 
men det er lige som dem, 
der sværgede til ploven, da 
traktoren kom frem. De skal 
sluge, at vi kan lave lige så 
god lyd trådløst, siger han 
og tilføjer:

- Vi er gået virkelig langt 
for at blive de første på det 
område.

System Audio har flere gange været vært for en plademesse og er det 
igen lørdag den 30. marts klokken 10-15.  
 Foto: Hans-Jørgen Johansen


