Fabrikken i Kjersing frem til 2017.
Og tanker tilbage på arbejdet .
Fabrikken blev bygget i 1983 af The Borden Company A/S, som var ejet af Borden
Inc. I USA. Borden kom til Danmark i 1957 ved købet af en mælkepulverfabrik på
Esbjerg havn.

I 1995 blev hele Borden Inc. købt af et inverterings selskabet KKR, som ønskede at
splitte selskabet op og sælge det hver for sig. Først skulle fabrikkerne gøres salgs
bare ved at motivere personalet til at yde størst mulig omsætning og fortjeneste. En
delegation blev sendt rundt til de 48.000 ansatte over hele verden. Delegationen
observerede alt det positive ved fabrikkerne og samlede det til et kæmpe peptalk
møde i Cincinnati Ohio i efteråret 1996. Der blev samlet ca. 6.000 medarbejdere til
et tredages møde med tolkning til 6 sprog. Der blev opstillet mål for fabrikkerne og
medarbejderne ville få en god bonus såfremt målet blev nået. Der ville være
procentuelt bonus for overskridelser. Alle fabrikker kom over målet og det blev et
kæmpe suses for Borden/KKR.
Nu begyndte der at komme delegationer for at se på Kjersing fabrikken. Det endte
med at MD-Foods købte fabrikken og overtog alle forpligtigelser for personale og
evt. erstatninger til det offentlige. Vores gode vare mærke KLIM var solgt til Nestlé
for større beløb end Borden/KKR havde budgetteret med for alle fabrikker
tilsammen.

Gail Borden

Det var norsk- amerikaneren Gail Borden der i 1857 fik verdenspatent på
mælkepulver, men på grund af pengemangel solgte en del af patentet til det firma
der udviklede sig til Nestlé. KLIM var verdenskendt som Coca Cola.
Nu var Kjersing Fabrikken dansk fra 1998 og vi skulle til at omstruktureres til deres
firma normer. Lad mig sige det kort og usminket. ”De havde ikke en skid forstand på
oversøisk eksport”. De vidste overhovedet ikke hvorledes man taler med og til folk
udenfor Europa. Det var en katastrofe for vores salgsfolk at have MD-Foods folk
med ude på markederne for introduktion. Salgs folk i Borden var altid etniske lokale
afstamninger og skolet af Borden.
På Business Skolen i Esbjerg fik de en dag en video, som eleverne skulle finde én fejl
ved. De kunne se det var en MD-Foods video. Den viste en arabisk familie spise
morgenmad med danske mejeriprodukter. Fejlen var,” hvorfor skal den mand
straffes ved at spise morgenmad med ungerne og en kvinde? ”
Kjersing Fabrikken blev sat på lukningsprogrammet i 2002. Det blev annonceret lige
før sommerferien og skabte stor panik. Det var anden gang vi kom på en salgsliste.
Vi kunne mærke at Arla Fods ikke havde spor af hensigter med at fabrikken skulle
videreføres. De fik mange spørgsmål om de ikke havde andre produkter vi kunne

lave. De blev altid mødt med et, har du et forslag? Jeg kom i den følgende periode
på mange Arla fabrikker og jeg hørte at de alle havde lagt beslag på Kjersing
Fabrikkens udstyr. Vores fabrik var nedskrevet til Nul i regnskabet og derfor
uproblematisk at lukke.
Jeg kontaktede flere erhvervs ledere og spurgte dem til råds om hjælp til os. Jeg var
helt ude i verden ved de mennesker jeg havde mødt i Borden for at undersøge om
nogen var interesseret i ”Vores Fabrik”. Så bragte avisen en artikel om et nyt firma
der ville bygge fabrik i Esbjerg med anlæg som vi havde. Jeg spurgte mig for om
ejerskabet og til sidst fandt jeg en person, som min ven kendte og med reference til
min ven ringede jeg til en i ejerskabet. Han var interesseret og efter et par uger
ringede han og spurgte hvortil de skulle sende et købstilbud. Jeg gav ham navn på to
topfolk i Arla og bad ham sende brev til dem begge. Efter en tid kom der nogle
”forsikrings folk” på besøg, men jeg genkendte dem som værende folk fra Agroferm.
Agroferm blev interesseret i ”Vores fabrik” og der begyndte at komme flokke af
ingeniøren på fabrikken. Jeg blev inviteret til Agroferm og mødte der kommende
fabrikschef Benny Mai og administrerende dir. Vagn Hundebøll. Jeg fik et godt
samarbejde med dem om planen for ombygning af ”Vores fabrik”. I 2003 fik vi at
vide at Arla var indgået i Agroferm med fabrikken som en aktiepost. Så var vi redet
for lukning.
Agroferm begyndte tilbygning i sommeren 2003, samtidig med at vi producerede
mælkepulver. Vi havde sidste produktion af mælk omkring 10. marts 2004 og
overtagelsen blev 1. april 2004. Kun ca. halvdelen af produktionsmedarbejderne
blev ansat i Agroferm. Andre medarbejdere blev ansat for en lille dels
vedkommende på andre Arla virksomheder eller gik selv på jagt efter arbejde. Jeg
tror det var en fejl beslutning ikke at ansætte de operatører fra Arla. De havde stort
kendskab til deres arbejde.

Nu skulle vi lave lysin, som er en aminosyre til grisefoder. Anlægget skal holdes
sterilt for ikke at få fremmede celler ind i fermenteringen.
Det var ikke let at få overskud, fordi prisen på lysin raslede ned. Der kom lysin fra
Kina til meget små priser. En dag kom tolderne og mente de skulle have sukkerafgift
af det sukker vi brugte. De ment vi skyldte omkring 70 mill. . Det var ellers aftalt at
der ikke i EU skulle betales afgift af den form for sukkerforbrug. Vagn Hundebøll
kaldte ministre og embedsfolk for ”at løbe fra aftaler” og nu stod de i kø ved
håndvasken.
Derefter lukkede vi fabrikken og sendte sagen til EU, hvor den ligger endnu.
Den nye fabrik vi senere mødte ind på hed nu Agro & Ferm A/S. Det var hver dag en
kamp mere end en udfordring at holde fabrikken kørende uden penge og med de
bakterier, der hele tiden kom ind et nyt sted i fermenteringen.
I 2006 fik jeg to små slagtilfælde, hvorved de fandt en aggressiv tumor i
mavesækken. Jeg fik fjernet det meste af maven og slap med skrækken. Der kom
ingen metastase, men jeg mistede nogle psykiske kræfter. 1. april 2008 gik jeg på
deltid og Maskinmester Flemming Hein kom og tog slæbet.

Jeg gik på deltid med 51 timer om måneden. Det er en tredjedel tid. Jeg fik mange
gode opgaver af Flemming, som jeg havde kendt fra projektopgaver gennem mange
år i Mælkepulver tiden. Han var energirådgiver.
Fabrikken fik igen et nyt ejerskab med DLG som hovedaktionær. Der var ikke
længere røde tal og der var råd til nyt og normalt vedligehold.
Fra april 2014 gik jeg ned i tid til 39 timer om måneden. Vi havde fået en ny
Vedligeholdelses leder året før og der blev igen set efter en ny ejer/partner til at
effektivisere produktionen.

Den 7. jan. 2016 blev der firma overdragelse til Clycom A/S i Lyngby. Nu skal vi
tilbage til det vi begyndte med, at lave modermælks erstatning. Det skal laves på en
helt ny måde med fermentering, som vi jo er skrappe til. Det starter vi med i 2017.
2017 er 160 året for Gail Bordens patent på mælkepulver, han vil nok være med os,
og hjælpe os til en god start på hans gamle ide` i hans tidligere fabrik, hvor hans ånd
stadig lever med hans slogan. Jeg forsøgte, men fejlede. Jeg forsøgte igen og fejlede.
Jeg forsøgte og fik suses.

Jeg blev flyttet til Borden fabrikken i Sydafrika i 1982. De laver non dary creamer. En
mixning, spray tørring, aglomerering og pakning i poser og plast bægere.
Jeg havde været Maskinmester i knap 5 år på De Danske Spritfabrikker i Hobro og 9
år Plant Engineer på Borden i Esbjerg. I de år havde jeg gået på Handelsskole og
taget Merkonom eksamen i Driftsledelse. Jeg havde dertil læst mange bøger om
ledelse og samarbejde, især amerikansk litteratur. Jeg var mere Ledende
Maskinmester end Maskinmester med værktøj.
Jeg fik nu ledelsen af 100 unge mennesker til at passe 11-12 pakke linjer. Nu ville jeg
afprøve moderne lederstil i praksis. Ledelse ved opsætning af mål og give den
enkelte frihed til selv at finde vejen til målet. Jeg var selv 38 år og de ansatte var fra
18 til 24 år. Der var stort fravær uden forklaring og det gav uro i grupperne, når der
manglede en eller to. Jeg skulle skabe tillid mellem Dem og Mig. Efter to måneder
gik det bedre. Jeg mærkede de var med mig og forstod at give den gas. Mine
lederkollegaer kritiserede mig faderligt og stod ofte i nærhed og lyttede til mine
instrukser. Jeg var vedholden og fik sat produktiviteten op efter at den var nede i en
kritisk dal. Jeg gav dem frihed til familiefester og betingelsen var at aftalte dage fri
blev overholdt og de kom i god tid og bad om fri. Mine teorier om at lære dem
frihed under ansvar bar frugt. Jeg havde hele flokken i min hule hånd og mærkede
de så op til mig med hjertet. Efter to år havde Borden Sydafrika den laveste fravær
statistik i hele koncernen. Direktøren i Esbjerg spurgte mig om vi lavede fusk med
tallene. Nej vi motiverer personalet.
Jeg fortsatte samme stil da jeg kom tilbage til Esbjerg og til en ny fabrik, som jeg var
projekt leder for under opførslen. Ledelse med målsætning, gav mig frihed til at
rejse til andre Borden fabrikker i op til tre uger for at lave fabriks auditerings rapport
til Ledelsen. I Arla Foods var jeg meget på Arinco fabrikken og medlem af Tarskforce
gruppen, som hygiejne inspicerede alle fabrikkerne. Jeg havde samtidig
Vedligeholdelses ansvar og ansvar for alle Nyinstallationer i Esbjerg.
Da jeg i 2008, gik på nedsat tid til 33%, blev jeg Kedelpasser og passede
vandbehandling, køling, varme, ventilation og fik mange ad hock opgaver efter de
kompetencer jeg havde. Jeg har altid haft noget vigtigt og meningsfyldt at stå op til.
Det kunne jeg ikke lægge fra mig. Der gik tre år før jeg så mig fri for at gå og holde
øje med klokken. Når telefonen ringede steg adrenalinen for i 40 år havde det
næsten altid været fra fabrikken der blev ringet. Hele mit sociale netværk var

gennem fabrikken og da jeg blev hjemmegående opdagede jeg at jeg ingen privat
vennekreds havde. Dertil kommer at danskerne ikke har tradition for at komme på
uanmeldt besøg. Jeg var gift med en kineser i 10 år og nu er jeg på 12. år gift med en
russer. De har begge undret sig over danskernes sociale liv, som er begrænset til
kalender aftaler udenfor hjemmet, men også hjemlige besøg skal være aftalt og
skrevet op i kalenderen. Da jeg var i Kina i tre år, havde jeg en belgier til chef. Han
havde været tre måneder på fabrikken i Esbjerg. En dag sagde han ”sig mig jens
hvad fanden laver danskerne om aftenen og i weekenden? ” Han så aldrig en sjæl
på gaden og ville vide hvad danskerne fik tiden til at gå med inde bag gardinet.
Derfor er det vigtigt at have et socialt indhold som pensionist, for naboen skal man
ikke regne med.
Jeg synes der er tre værdier for mit pensionistjob. Det sociale samvær med de gamle
kollegaer. Man holder hovedet i gang med opgaver der skal løses til tiden. Man får
en bedre økonomi til at gøre noget vildt. For tre år siden tog jeg en hel måned til
Sydamerika og Påskeøen. Jeg har oplevet mange gå på pension og påstået de ikke
kan få tiden til at slå til. Så møder man konen og får at vide at han går rastløs
omkring i gaderne om natten. En anden er ærlig og siger, hvad skal man lave, når
alle har fået en stærekasse og dukkevognen er repareret, og drengene har jeg lavet
go-car til.?
For mig er det langt mere tilfredsstillende at være med til problemløsning, som føre
til produktivitet, end at sidde med en SUDUKO. Det er så tilfredsstillende at møde
håndværkeren som gerne vil vide hvorledes noget teknik hænger sammen og så
være i stand til at give et råd. Man møder også sælgeren fra gamle dage og får en
snak med ham om det nye han nu sælger. På fabrikken har vi også brugt mange
fremmede mestre og dem møder jeg også og får en uformel snak om firmaet er
verdenssituationen. Før pensionering var jeg på tre senior kurser og mange af
deltagerne, gik kun op i hvornår de kunne få efterløn og andre planlagde golf ture.
Jeg spurgte dem om de efter et aktivt liv troede de kunne holde hovedet i gang med
den slags. Jeg talte et par gange med min læge gennem mange år om dette
”hovedproblem”. Han sagde, alle falder af hvis ikke de har problemfyldte opgaver,
som skal løses på tid.
Pensioneret Maskinmester Jens O. Steensberg

