
 

 
 
 

 

 

 

 
 

  

Byens Pølsevogn blev grundlagt i 2008 med den 
første butik i Horsens. Indførelsen af konceptet 
”spis hvad du kan for kun 79 kroner”, har været 
helt centralt for virksomhedens succes. Efter 
konceptets indførsel er det virkelig gået stærkt for 
ejer David Allermand, som i dag står i spidsen for 
en virksomhed, der tæller hele fem butikker med 
28 ansatte. Byens Pølsevogn optog i 2015 et 
crowdfundet lån til at finansiere udvidelsen af sit 
butiksnetværk. 
 

Vi i Lendino bliver ofte stillet spørgsmål om vores 
låntagere, når vi er ude at holde foredrag og 
fortælle om crowdfunding. Tre af de hyppigst 
forekommende spørgsmål har vi nu valgt at stille 
direkte videre til en af vores låntagere; ejer af 
Byens Pølsevogn, David Allermand. 
 

CASE STUDY: BYENS PØLSEVOGN, VEJLE 

SUCCESRIG PØLSEMAND UDVIDER MED NY BUTIK 

Hvordan fandt du på at 
søge et crowfundet lån? 

Jeg driver jo en ganske sund 
virksomhed og ville gerne 
udvide forretningen. Men min 
tidligere bank ville ikke låne til 
mig. Så måtte jeg jo finde et 
alternativ og greb til tasterne. 
Jeg googlede mig ganske 
enkelt frem til crowdlending. 
Jeg syntes simpelthen, det var 
et godt alternativ. 

  
Jeg må indrømme, jeg 

blev altså lidt stolt over 
hvor mange mennesker, 
som valgte at investere 

i min virksomhed. 
 

David Allermand, 
ejer af Byens Pølsevogn. 

 



 

 
 
 

 

Jamen den største forskel er jo nok, 
at ens forretning bliver vurderet af en 
så stor gruppe af mennesker. Ikke 
nok med at min virksomhed blev 
kreditvurderet af Lendino, den blev jo 
også vurderet af alle de mennesker, 
der valgte at låne ud til mig, såvel 
som af dem der ikke gjorde. 
 

Det viser bare, at man ikke skal tage 
et nej for et nej i banken. Der er 
alternativer.  
 
Personligt tror jeg, at crowdlending 
bliver mere og mere udbredt i de 
kommende år. Ligesom MobilePay - 
folk skal bare lige have øjnene op for 
det. 

 

 
 

 

Hvad har reaktionen 
været, når du har 
fortalt, at I har optaget 
lån via crowdlending? 

Hvad ser du som 
forskellen mellem et 
crowdfundet lån og 
et klassisk banklån? 

De fleste af dem som jeg har snakket 
med er slet ikke klar over at 
muligheden eksisterer og forstår 
heller ikke, hvordan konceptet 
fungerer. Men alle er meget 
nysgerrige på, hvordan det kan lade 
sig gøre, og når først de hører mere, 
er folk utrolig positive omkring de 
muligheder crowdlending giver. 
 

Efterfølgende har mine kammerater jo 
fulgt konstant med inde på 
låneplatformen og har løbende kunnet 
sidde og se, hvor hurtigt mit lån blev 
finansieret. Det har altså været lidt 
sjovt at være fælles om.   


