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Lever ut gründerdrømmen i USA
- Det er lange dager, men til gjengjeld er det veldig givende, sier
Kristoffer Lande (21) om gründerlivet i Silicon Valley.
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Kristoffer Lande (21) er halvt fosning, og har hele farssida av slekta si på
Brekstad på Ørland. Men late sommerdager på Fosen blir det neppe for den
ambisiøse datateknologi-studenten, som i januar i år flyttet til California i
USA for å satse alt på applikasjonen Gobi.

Hodebry for gigant-app
Sammen med fire medstudenter fra NTNU skapte Lande bildedelingsappen
Gobi i august 2015.
Før dette hadde den datakyndige guttegjengen gitt selskapet Snapchat
hodebry da de opprettet en Snapchat-konto hvor alle som ønsket kunne
sende inn bilder og video til en felles «story». Kontoen spredte seg raskt
innen studentmiljøet i Trondheim, og nådde 4000 brukere i løpet av kun et
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døgn.
Kontoen ble imidlertid fjernet like etter, som førte til at gjengen bestemte seg
for å skape sin egen applikasjon nettopp for å dele bilder i grupper.

Lovende tjeneste
Siden den gang har Gobi fått over 40 000 brukere, som har delt til sammen
35 millioner bilder i løpet av snart ett år, forteller Lande som nå er daglig
leder i selskapet Gobitech.
Applikasjonen til Lande og resten av NTNU-gjengen får svært gode skussmål
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fra flere teknologieksperter, og er spådd til å seile opp som en reell utfordrer
til giganten Snapchat. Lande forklarer imidlertid at Gobi har flere funksjoner
som lignende apper mangler.
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klar etter at en bygning brant ned til
grunnen 17.mai. LES MER

- Snapchat fokuserer kun på en-til-en-kommunikasjon. Vi går bort i fra dette,
og ønsker å gjøre det bedre ved å fokusere på grupper. Enkelt og greit fordi
det mangler en plattform for dette, sier gründeren.

Meteorologen:

Northug på eiersiden
Flere kjente fjes, deriblant skistjerne Petter Northug og Salmar-arving
Gustav Witsøe, kom etter hvert inn på eiersiden i selskapet, noe som ga
gjengen nok tyngde til å ta app-eventyret til nye høyder. Nærmere bestemt
til teknologiverdenens høyborg: Silicon Valley.
- I den fasen vi er i nå trenger vi å lære av større selskaper som har gjort
lignende ting tidligere. Det finner vi ikke så mye av i Norge, forteller Lande
som tok pause fra studiene for å flytte til USA i januar.
Sammen med sine medgründere flyttet han inn i et såkalt «hackerhouse»,
som er både kontor, hovedkvarter og hjem for guttene.

- Utrolig kult
Her jobber Kristoffer nesten døgnet rundt for å utvikle Gobi. Han forteller at
dagene består av møter, tallanalyse, oppfølging av samarbeid, planlegging
og nettverksbygging. Kun tre timer av dagen er satt av til fritid.
- Det er lange dager, men til gjengjeld er det veldig givende. Når personer
man lenge har sett opp til anerkjenner det man holder på med er det utrolig
kult, sier 21-åringen.

- Det kan fort bli over
20 grader
Selv om det er grått i morgentimene, vil vi få
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– Fylkesvei 723
forskjellsbehandles
Stortingspolitikeren Karianne
Tung (Ap) stiller seg meget kritisk til at
Staten bare vil bevilge 150 av de 240
millionene Vegvesenet har estimert at trengs
til utbygging av fylkesvei 723. Hun mener at
den rasutsatte veien i Åfjord
forskjellsbehandles i forhold til tilsvarende
prosjekter andre steder. LES MER

Sentralt i arbeidet er å komme i kontakt med andre selskaper som kan utvide
nettverket deres og gi råd og veiledning.
- Nettverk er veldig viktig her. Alle er veldig interesserte i det andre gjør, og
interessen for «start-ups» er enorm, forteller Kristoffer og har kun lovord om
gründerkulturen i Silicon Valley.

Alltid på jobb
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Kristoffer ble overrasket over nettopp hvor mye arbeid som må legges ned i
en oppstartbedrift.
- Jeg visste at det var mye jobb, men som gründer må man alltid være på
jobb. Skjer det noe må man alltid være klar til å fikse det.
Han angrer slett ikke på valget om å flytte til USA, selv om han medgir at det
kan være tøft uten venner og familie i nærheten.
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- Heldigvis kommer vi gutta veldig godt overens, og det å flytte hit har ikke
vært et problem i det hele tatt, sier han.

Avslappet miljø
Kontrastene mellom Silicon Valley og Brekstad er store. Her på Fosen har
Kristoffer tilbrakt mye tid, og øvelseskjørt til førerkort for bil.
- Det var behagelig som 16-åring med lite erfaring bak rattet sammenlignet
med tempoet i Trondheim. Det er et veldig avslappet miljø som jeg har satt
stor pris på under oppveksten, sier gründeren.
App-eventyret i USA er alt annet enn avslappende, men Kristoffer og resten
av Gobi-teamet gir seg ikke.
- Vi ønsker å ta Gobi videre selv, og sørge for at det blir en sentral applikasjon
når det kommer til kommunikasjon.
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