ET UNIKT DANSK
DESIGNUNIVERS
i Gødstrup

Med smuk udsigt over Gødstrup Sø har herningenseren Allan Witt
skabt en unik dansk virksomhed: Internationalt elektronik til hjemmet
funderet på inspirerende midtjysk natur, arkitektur og design. For at
skærpe sanserne for både kunder og medarbejdere
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VÆRD AT VIDE OM WITT
Witt beskæftiger 82 medarbejdere og fungerer
som agentur for 20 internationale brands. Inden
for hårde hvidevarer og køkkenudstyr blandt
andre Liebherr, De Dietrich, DeLonghi, Kenwood,
Braun og Sage by Heston Blumenthal. Desuden
designer og producerer Witt også en række hår
de hvidevarer under eget brand navn, Witt.

iRobot er automatiske støvsugere, mens Robo
mow klarer græsplænen.
VacuMed er maskiner til forbyggende behandling
og smertebehandling, mens de seneste agen
turer er indenfor skønheds- og spabehandling.

I tidernes morgen var Restaurant Sølund ved bredden af
Gødstrup Sø et velbesøgt udflugtsmål for søndagsklædte
herningensere. Omkring det forrige århundredeskifte
cyklede de eller tog toget fra Herning til den nærliggende
station i Gødstrup.
I dag er selvsamme matrikel stadig en rejse værd. Nu især
for designinteresserede forretningsfolk fra Danmark og
mange andre dele af verden. Her har den herningensiske
forretningsmand Allan Witt omskabt området, der før husede restauranten, til en unik samling af erhvervsbygninger
indrettet med fokus på international arkitektur og design.
- Tænk på hvor mange timer om dagen, de fleste mennesker
bruger på deres arbejde. Jeg tror på, at det giver glade og
motiverede medarbejdere, når de fra deres arbejdsplads kan
følge årstiderne skifte i naturen, se svanerne lette fra søen
eller fiskehejren vente i vandkanten. Det fremmer produktiviteten i forhold til en plads i et betonbyggeri i et kedeligt
industriområde uden udsigt, konkluderer Allan Witt.

Grundlægger og direktør Allan Witt elsker at
have flere „bolde“ i luften, fordi det ifølge ham
skaber både drive og energi i hans virksomhed.

I 1999 besøgte han en ven med sommerhus ned til
Gødstrup Sø, godt 10 km nordvest for Herning. Efter en
skøn dag med fiskeri fra bådebroen med børnene, fik han
selv inspirationen til at flytte sin hvidevarevirksomhed fra
kontoret over garagen hjemme i Herning og ud i naturen
ved søen.
På vejen hjem stoppede han ved Restaurant Sølund, som
dengang var slidte bygninger omdannet til festudlejningslokaler. Han fandt et telefonnummer og fortalte ejerne, at de
hjertens gerne måtte kontakte ham, hvis de var interesserede i at sælge. Det var de. Allerede næste dag. Her blev
købet aftalt og papirerne skrevet under.
Og så kastede Allan Witt sig ud i byggeriet af den første
bygning på grunden. En 750 kvm stor bjælkehytte i canadisk douglastømmer.
- Huset blev indrettet med køkken, stue og værelser. Jeg
tænkte, at det var dumt at bygge en traditionel erhvervsbygning. Det ville skæmme naturen og gøre det svært at
bruge til andet end erhverv, siger Allan Witt.
TRÆERNES HVISKEN
Bjælkehytten, et traditionelt Amerlog-hus indrettet efter
Witts individuelle ønsker og behov. Og ikke mindst udstyret med panoramavinduer, så naturen nærmest rykker
helt ind i huset. Her er kig til søen eller til træer og skov
fra alle arbejdspladser.
- Vi har ingen radio i lokalet. At høre vinden lege i træerne, gør musik unødvendigt. Hvis vi trænger til kreativ
inspiration eller rum til fordybelse, så er der ikke noget
bedre end at gå en lille tur i naturen lige uden for døren.
Og så glæder jeg mig til snevinter, hvor det hele skifter
til hvidt, siger art director Trine Skovlund, der arbejder i
Witts marketingsafdeling på 1. salen i bjælkehuset.
Herfra har hun og kollegerne også udkig til Witts
mange knopskydninger, der er bygget sideløbende med
virksomhedens vækst og videreudvikling. Showrooms,
lagerbygninger, nye kontorfaciliteter til nye virksomheder. En stor del af bygningerne på de i dag i alt 85.000
kvadratmeter jord, som tilhører Witt, er skabt i tæt samarbejde med Herning-arkitekten Anton Christensen. Han
står også bag andre lokale ikoniske bygninger som den
oprindelige del af Herning Svømmehal.
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Vi har ingen radio i
lokalet. At høre vinden
lege i træerne, gør musik
unødvendigt.

- I 1995 købte vi et sommerhus i Søndervig, som viste
sig at være tegnet af Anton Christensen. Lige siden har
jeg været fascineret af de rum og det lys, han formår at
skabe.
ARKITEKTUR MATCHER NATUR
I Gødstrup huser de mange bygninger det vidtforgrenede
netværk af Witt-selskaber og internationale agenturer, der
sælger alt fra køkkenmaskiner over hårde hvidevarer, }
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støvsuger- og plæneklipperrobotter og til kosmetik og
skønhedsbehandlingsmaskiner. Bygningerne er alle opført i
træ – enten douglas eller sortmalet fyr.
- Anton og jeg har hele vejen været enige om at skabe
arkitektur, der matcher naturen. Og så er der i alle bygninger arbejdet med lysindfald og udsyn. Alt det, der kan
påvirke mennesker positivt og kreativt, siger Allan Witt.
Den første Anton Christensen bygning er således inspireret af klassiske gamle danske pakhuse. Opført i sortmalet
douglasgran og indrettet med åben kip og fritlagte spær.
- Jeg har fra begyndelsen været bevidst om, at det ikke
skulle være en hytteby, vi skabte. Der er lagt mange tanker i hver eneste bygning. Pakhuset var naturligt, fordi det
skulle ligge helt op ad togbanen herude, siger Allan Witt.
I 2008 voksede endnu en unik bygning tegnet af Anton
Christensen frem i naturen ned til søen: Et visionshus
på 600 kvadratmeter fordelt over to etager og opført i
douglasstammer. Huset er komplet med køkken, stue, værelser, soveværelse, badeværelser, vinkælder, herreværelse,
spabad på terrassen og motionsrum, som medarbejderne
frit kan bruge. Med inspirerende søkig fra samtlige rum
fungerer det som et levende og inspirerende showroom.
Her viser Witt udover sit køkkenudstyr og eksklusive hvidevarer blandt andet også de internationale designmøbler,
som virksomheden gennem årene har fået agenturet på.

WITTS
VILDE VISIONER
Byggeriet af storsygehuset i Gødstrup
giver perspektiver – og så inspirerer det
Allan Witt til at lege med udvikling af nye
og fremtidig potentielle visioner:
• Et Witt spahotel – praktisk, behageligt
og smart; for kunder og pårørende til
patienter på hospitalet.
• Witt energi-take-away – med friskpressede juicer og frisklavet mad; sundt og
nemt for medarbejderne og for pårørende og patienter på hospitalet.
• Videreudvikling af Witts tipi til meditative
formål, yoga og lignende; for medarbejdere og andre interesserede.

- Vi bruger visionshuset til at integrere vores mange forskellige produkter og viser dem, så kunderne kan opleve
dem i troværdige omgivelser. Og så er vi i fuld gang med
et nyt og innovativt koncept for salg af vores designmøbler, som er en naturlig udvikling af vores overordnede
designkoncept. Vi har allerede fået 15 møbelagenturer,
og i visionshuset kan man opleve møblerne i funktion i
en bolig, siger Allan Witt.
EKSTRAORDINÆRE OPLEVELSER
Netop det at give kunderne en unik oplevelse er grunddna for Allan Witt. En erkendelse han nåede frem til,
allerede da han i sin tid solgte køkkener i Midtjylland og
siden drev syv hårde hvidevarebutikker. Før han i 1993
etablerede sig med agentur på hvidevarer i eksklusiv
kvalitet og design.
- Min målsætning med Witt er at give kunderne en ekstraordinær oplevelse. Vi vil forkæle dem med indtryk og ved at
vise vores produkter i smukke rammer. Og kunderne bliver
imponerede og motiverede til at samarbejde med os, når
de kommer på besøg. Fordi de forstår, at vi gør os umage og
tager kvalitet alvorligt. Det samme gælder leverandørerne.
Vi har haft besøg af internationale leverandører, der ikke
ønskede flere agenter, og som har underskrevet aftale med
os, før de er rejst herfra igen, siger Allan Witt.
I løbet af det seneste års tid er designmekkaet i Gødstrup
blevet udvidet med nye lagerbygninger og nye administrations- og salgsbygninger indrettet på nabogården, som
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før var hønsefarm. Gården og den tilhørende jord indgår
i dag i den samlede Witt-matrikel. Med nænsom hånd er
længerne restaureret for at bevare klassiske detaljer som
spær og murværk - og naturligvis tilføjet ekstra vinduer for
at lade det vigtige lys strømme ind. Herfra driver sønnen
Kasper Witt sine selvstændige e-shop-koncepter, GoShopping.dk, ligesom de seneste Witt-koncepter, Witt Care og
Witt Cosmetics and Wellness, har til huse i de moderne
gårdlænger.
INNOVATIVE DOME HOMES
Men de innovative tanker ved søen stopper ikke her. I
vinterens løb skyder et nyt arkitektonisk projekt op på
Witt-matriklen. To såkaldte Dome Homes – halvkugleformede bygninger skabt som miljøvenlige passivhuse
og bygget i præfabrikeret FSC-certificeret moduler i træ.
Dome Home er designet af engelske Halo Asia, der også
udvikler møbler, som Witt har agenturet på.

Man bliver ikke bare
høj af god udsigt. Man
bliver afhængig!

- Her kan vi lave de vildeste events. De bliver som vores
øvrige huse indrettet som boliger og kan derfor fungere
som både showrooms, til eksklusiv salgstræning eller som
innovative mødelokaler, siger Allan Witt, der nu også
privat flytter til Gødstrup Sø: I et arkitekttegnet hus, som
snart er klar til indflytning – naturligvis udtænkt og tegnet
af Anton Christensen. Og bygget i træ – med fokus på lys
og udsigt til søen:
- Man bliver ikke bare høj af god udsigt. Man bliver
afhængig, konstaterer den lokale erhvervsmand. n
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