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Mælkepulverfabrikken i Esbjerg, beskrevet af Jens O. Stensberg 

1. Maj 1947 skrives kontrakt på et 1418,2 m² stort areal på Adgangsvejen 9 mellem ing. I.P.
Nielsen og Esbjerg Havneråd. Formålet er etablering af en fabrik til fremstilling af 
mælkepulver til eksport. 
A/S Esbjerg Mælkeindustri bliver fabrikkens navn og ledes af I.P. Nielsens søn Thomas 
Nielsen 

Ca. 1955 overtager grosserer Erik Emborg fabrikken og den får navnet EMIDAN Ltd. 

22. februar 1957 overtages fabrikken af det multinationale Borden Inc. USA. og får navnet
The Borden Company A/S 

1. oktober 1998 overtages fabrikken af MD-Foods amba, senere Arla Foods A/S og får navnet
Kjersing amba  

Fabrikken lukkes 15. marts 2004, men fortsætter med produktion af lysin.    Vitalys A/S 

Fabrikken i 1976. Med ryggen til dir. Jørgen Helmer Larsen og maskinmester Jens Stensberg 
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Min Historie om mælkepulverfabrikken i Esbjerg fra 1947 til 2004. 

Min baggrund er maskinmester, som jeg fik på Esbjerg Maskinmesterskole i 1968. Før jeg kom til 
Mælkepulver Fabrikken i Esbjerg var jeg 4 år på De Danske Spritfabrikker i Hobro. 

Jeg har altid interesseret mig for historie og det nostalgiske. Jeg havde derfor ikke været på Borden 
ret længe før jeg begyndte at samle til mig af dokumentationer og fotos 

Jeg startede på fabrikken mandag den 2. jan. 1973.  Der var morgenmøde 9 30 for de ledende 
funktionærer. Dir. Jørgen Helmer Larsen sad for bordenden og den eneste ledige plads var den 
anden bordende, som jeg beholdt til fabrikken flyttede til Kjersing i 1982.  

Det var hurtigt overset at jeg var den yngste i flokken på ca. 10 mand. Alle de andre var ca. 50 år og 
været der i mange år. At høre under JHL, var som at blive officers elev. 

Jeg vil aflevere Min Historie om mælkepulverfabrikken i Esbjerg til Esbjerg Byhistoriske Arkiv så 
eftertiden kan læse om en vigtig fabrik i Esbjerg. 

A/S Esbjerg Mælkeindustri 1. maj 1947 

Tyskerne havde i 1943 bygget et stort kedelhus på Adgangsvejen 9. Mange mennesker har fortalt at 
den lavede destilleret vand til U-bådenes batterier.  

Dokumenter på Havnekontoret viser, at det var en driftsleder på Premier is, der købte anlægget af 
staten for 35.000 Kr. Hans søn Thomas Nielsen blev fabrikkens direktør. Der blev mig fortalt 
mange historier om Thomas (pilkoks)Nielsen. Pilkoks fik han, fordi han som alle andre samlede 
tabt brændsel på havnens sporarealer. 

Jeg vil ikke genfortælle fortalte anekdoter om Thomas, men skrive min egen mening om manden, 
som kom til at betyde så meget for Esbjerg. Thomas var en igangsætter som turde starte på bar mark 
uden erfaring i mælkepulver og eksport til oversøiske markeder. Han turde gå hvor ingen anden 
havde gået og det beundre jeg ham for. 

A/S Esbjerg Mælkeindustri havde mange vanskeligheder med driftskapital, man havde mere end 
fordoblet det bebyggede areal som tyskerne efterlod. Der var købt vacuuminddamper, ammoniak 
køleanlæg og spraytårne. I et pakhus var der lejet lokale til pakning af pulver i dåser. Et sådant 
anlæg koster mange penge.  

Thomas Nielsens fabrik kom også egnens landmænd til gode. De fik solgt sødmælk til 
eksportmarkeder, som de ikke selv var kommet på.  

På næste side vises et udsnit fra Havnekontorets tegning af grundarealet som fabrikken startede på i 
1947. Bygning "Kedelhus" var 11 x 30,5 meter og det lejede areal var 30,4 x 30,5 meter. Tegningen 
nedenunder viser en udvidelse i areallejen på 16,1 m i bredden og stadig 30,5 meter dyb.  Den viste 
Gasbunker målte 20,5 x 12,6 meter. Den lejede Fabrikken senere for 400 kr. om året.  
1946. Den tyske "Kedelhus" er den første bygning på Adgangsvejen 9.  



- 3 - 

1947.  Esbjerg Mælkeindistri lejer arealet helt til bygningen langs Mælkevejen. 
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1. maj 1947. Det må være fabrikkens ”Dåbsattest"

Ovenfor kopi af den første kontrakt med Esbjerg Havn 

I det "Kedelhus" der blev overtaget stod der 3 mindre kedler, sikkert kulfyret. Der var et kølevands 
suger ledning til havnebassinet og en større jerntank udenfor Kedelhuset, som fabrikken beder 
Havnen fjerne. Jeg antager at de 3 kedler fik By vand og fordampede det over i en eller flere 
kondensatorer, hvor det blev fortættet, med kølevand fra havnen, til destilleret vand. Destilleret 
vand er samlet op i jerntanken og sejlet ud til U-bådene. 
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På nedenstående foto ses 2 tankbiler, ejet af EMI. Tysker "kedelhus" er bygning med afvalmet tag. 
Tankvognene står ud for den bygning som A/S Esbjerg mælkeindustri byggede til. I den var der ud 
mod gaden Perron for tømning af mælkespande. Bagved var der kølemaskiner. Bagerst 2 Spray 
tårne af træ med indvendig beklædning af forsinkede plader. "Kedelhusets" bagerste del havde et 
kontor øverst og nederst værksted og senere laboratorium. 

Kontoret var lejet i Cort Adlersgade 1. Pakkeri var lejet i et kartoffelpakhus. 

Bag Tyskerkedelhuset skimtes en højt smal bygning med skråtag. Der blev der monteret en 
vandrørskedel med vandrerist til kul ca. 1950.  

Thomas Nielsen har straks flyttet de 3 tyske kedler til et på tegning fra 1949 vist ny kedelhus ud 
mod baneterrænet. (Tegningen er fra en sag hvor der ansøges og gives tilladelse til egen 
vandindvinding på grunden)  

A/S Esbjerg Mælkeindistri ca. 1950. 

Bemærk der hænger el-tråde på klokker, måske det giver et årstal? Jeg har kun fundet det foto med 
daværende firmanavn, som står på tankvognene. 

Produkter de lavede på A/S Esbjerg Mælkeindustri, har været mange. Der blev kørt mange 
produktforsøg og lavet mange recepter på produkter, som jeg har bevaret. Der blev af Arne 
Schmidt rapporteret til hr. E. Bendixen om alle tiltag. Det er sket fra 1950 til 1957. Der blev lavet 
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Kasein på en tromletørrer og flere slags iscreme pulver. som base for is fabrikkerne. Der blev 
produceret iskrem pulver til USA-styrkerne i Tyskland, Mon ikke Thomas Nielsens far på Premier 
is havde en finger med i spillet?  Det var jo ham der stod for købet af "Kedelhuset" i 1946.   

Maskinmester Albert Christensen th.  og Produktions chef Arne Schmidt tv., var med helt fra 
starten. Det var to gamle kæmper som tog deres tørn på fabrikken.  

Jeg afløste Christensen i 1973 og Schmidt sluttede på Den Ny Fabrik i Kjersing i 1984. 

Jeg har ikke noget skriftligt, men en fortalte at Thomas Nielsens svoger Banholm var maskinmester 
før Albert Christensen. Der var også en 1. mand på fabrikken, som hed Scwartzbart og han skulle 
havde været checke. Det fortælles også at TN havde en fødevarefabrik i Vejle   
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EMIDAN Ltd., var den næste ejer af Esbjergs mælkepulverfabrik. Foto nedenfor er fra 1957. 

. 
EMIDAN Ltd. ved Erik Emborg efterlod ikke mange dokumenter. Jeg har heller ikke fundet en 
dato for hans køb af fabrikken. Jeg har hørt at han overtog et fallitbo. 

 Han ansatte flere ledende medarbejdere, som fulgte fabrikken helt frem til deres pensionering på 
Kjersing fabrikken. Det er blandt dem jeg har hentet mange oplysninger om Mælkepulver 
fabrikken i Esbjerg.  

De 4 stålsiloer i baggrunden tv, var til vakuum opbevaring af mælkepulver 
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Ovenstående er et brevpapir fra EMIDAN 

Erik Emborg (shipping uddannet ved Lauritzen i Esbjerg) købte ikke fabrikken for at beholde den. I 
1956 bad Erik Emborg eksportchef Gunner Jacobsen at rejse med ham til New York for at tale 
med Borden Inc. om evt. køb af EMIDAN. Det er den anden store initiativ tagning i Fabrikkens 
Historie. 
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Erik Emborg har sikkert fra hans fjernøstlige markeder set KLIM mælkepulverdåser. Som den gode 
købmand han var, var han klar over at et godt kendt og iøjnefaldende varemærke var guld værd.  
Mælkepulverdåsen KLIM med dens kendte litografi var på det tidspunkt over 50 år gammel. Se 
næste side. 

Administrerende direktør og svensk konsul Jørgen Helmer Larsen, blev hentet af grosserer Erik 
Emborg fra et Emborg kontor i Hong Kong. Han var ansat ved Emborg fra 1952. Nu fik han 
chefposten i Esbjerg. 
JHL blev en særdeles afholdt person og direktør, som beklædte mange bestyrelsesposter. Han 
fratrådte ca. 1982.   

Nedenfor, Jørgen Helmer Larsen i selskab med min kone Anni Paarup Stensberg. foto 1973 

Annette Plesner husker datoen for Borden Inc. USA`s køb af fabrikken til at være               22. 
februar 1957   

Med Borden Inc, s køb af Esbjerg Mælkepulverfabrik, kom der virkelig skub i foretagendet. I 
danske mejerilærebøger står der, at det var Gail Borden som i 1857 fik patent på mælkepulver 

3. marts 1957 blev der holdt stor 100-års jubilæum. Det var en begivenhed af de større og
man følte arbejdspladsen var sikret. 
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Foregående side 10 viser kontrakten mellem Havnerådet og The Borden Company A/S. Som 
Vitterligheds vidner skriver Eksportchef Gunner Jacobsen og Bogholder Bent Petersen De 2 
skriver både for EMIDAN og The Borden Company A/S. Nu har jeg nævnt 5 personer som var med 
på fabrikken næsten fra starten. Jeg vil også nævne mejerist Oluf Martinsen, som kom som dreng 
og var der til hans pensionering på Kjersing fabrikken. Der var også sekretær og korrespondent for 
JHL, Anette Plesner, som blev til hendes pensionering i Kjersing. 

. 

Gail Borden var norsk amerikaner og så hvorledes småbørn blev underernæret under lange 
sørejser over Atlanten. Hans først patent var Kondenseret mælk i hermetiske dåser. Selv om 
tørstofindholdet var det dobbelte af frisk mælk, slæbte man stadig rundt på meget vand i dåserne. 
Han fandt derfor en metode til Spray tørring af opkoncentreret mælk. Der var nu kun ca. 2% vand i 
pulveret og i hermetiske dåser blev holdbarheden op til et år. Senere med gasfyldte dåser og ingen 
ilt, blev holdbarheden flere år.  

Borden havde produktion af KLIM i mange lande. USA, Panama, Costa Rica, Columbia, Syd 
Afrika, Irland, New Zeeland, Australian, og nu Danmark   
KLIM dåsen 

Nej, Nej og atter nej. Vores KLIM sødmælkspulver, var ikke til hjælpeprogrammer i fattige 
lande, som er folks første spørgsmål, når de hører vi laver mælkepulver. KLIM er et dyrt 
varemærke og i store dele af verden ligeså kendt som Coca Cola. Det er kun i den kølige del af 
verden man kender frisk mælk. Alle andre bruger mælkepulver til daglig mælk. KLIM kunder er 
meget kræsende og tåler ikke den mindste smagsændring før de reagerer og klager til grossisten. 

Borden inc. havde et pakkeri i Holland før Esbjerg. Der pakkede de pulver købt hos DOMO. Senere 
direktør i Esbjerg Niels Nielsen var ansat i Holland ved Borden.  
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Mælkepulverfabrikken i Esbjerg blev straks udvidet. På foto nedenstående er tilbygningen ca. 
1958, fra venstre ved den lave bygning (Michelsens ostelager tilhører nu Borden) og til halvtaget 
over tankvognen, I den bygning var der øverst mod gaden kontor, nedenunder dåsepakkeri og lager. 
I den mørke overbygning var der pulver tanke. De 2 rækker vinduer over perron taget rummede 
personale rum.  

Nederst på fotoet ses nogle tankvogne ved en garage. Der blev der midt i tresserne bygget 
færdigvare lager i 2 etager. og i ca.1970 købte man Vesterhavsgade 44 til administration og 
bakteriologisk laboratorium. De tilhørende garager havde tjent som hestestald for 
vognmandsfirmaet I.C. Nielsen.  

Den lave bygning n.th., blev købt ca. 1976 af bananfirmaet Bdr. Nissen. Bygning og kælder var 
fuld af kølerum og banan transport kæder. 

Med bane blev der modtaget tomme dåser fra Haustrup i Odense og sendt færdigvare med bane til 
Hamborg. Det var ikke mange oversøiske skibe der anløb Esbjerg. Dåserne i kartonner blev let 
beskadiget ved om læsning i havne. Det var et kæmpe plus da containerne kom og man kunne læsse 
dem og aflevere en container til kunden. 

The Borden Company A/S ca. 1964 
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Foto fra Dåsepakkeriet ca. 1964.  Pakkerichef Ejlert Buchhave står med ryggen til. 

Mælkepulver skal behandles og pakkes rigtig for at kunne sælges til top pris. Den knowhow kom 
Borden med.  

Straks efter produktionen blev pulveret opbevaret i tanke under vakuum. Derfra varede det omkring 
en time før pulveret var gaspakkert i dåserne og igen under vakuum. Den teknik var 
fabrikshemmelig og brugt af Borden fabrikker og licens producenter.  

Til organisationen i Esbjerg, blev der nu oprettet en QA-ledelse, som rapporterede direkte til 
Borden i New York. QA garanterede for KLIM kvaliteten og for alle sanitære procedure på 
fabrikken. I 1957 var det en helt unik organisations struktur og ukendt i Danmark.  

Det var ikke bare Fabrikken der nød godt af amerikanerne. Ude i St. Darum var Andelsmejeriet 
netop gået konkurs og landmændene stod til at betale gælden. Borden gik ind og betalte gælden 
mod at få kontrakt med landmanden. Jeg har læst dokumenterne fra den tid og det stod klart art 
landmændene ikke troede deres egne øjne, da de fik det sort på hvidt. Det var rigtigt godt givet ud 
af Borden.     St. Darum Mejerikreds glemte aldrig den kulance.  I løbet af de næste 20 år fik 
Borden 600 direkte leverandører. Det svandt ind ved det, at en gård blev stor og i 1996 var der 430 
landmænd som leverede alt mælk til The Borden Company A/S.   

I 1970’erne blev der modtaget 180 tons sødmælk om dagen 7 dage om ugen. Overskudsmælk blev 
solgt til andre mejeriselskaber.  
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Også andre nød godt af Borden Inc.’s knowhow. Haustrups Fabrikker i Odense var 
dåseleverandør. De kom virkelig på skolebænken af Bordens amerikanske specialister. 
Ved Bordens 10-års jubilæum i Esbjerg holdt Haustrups direktør en lang god og humoristisk tale. 
Han var glad for at kunne se, der nu kom flere pulverfyldte dåser ud af Borden, end der kom dåser 
retur til Haustrup fordi dåserne var utætte. Han syntes også en snegl var meget hurtigere end 
Bordens slow-leakers. (En slow-leakers er en dåse der taber vakuum i løbet af 7 dage efter lukning) 

Der udviklede sig et sandt venskab mellem Borden og Haustrup. Der blev arrangeret fodbold, 
bowling og pick-nick for de ansatte og drukket mange øl til disse fester.   

Den nedenfor viste dåse er fra den nye fabrik, men dåsens udseende og farver er de samme i over 50 
år. Teksten på arabisk fandtes også til andre markeder på kinesisk, spansk og engelsk. 
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Ca. 1960 blev der købt en lille mælkepulverfabrik i Nr. Bjert. Den blev købt fordi ejeren Bent 
Thamdrup havde lavet en modermælks erstatning, som var meget tæt på den "originale". Anlægget 
blev flyttet til Esbjerg og Bent Thamdrup blev underdirektør indtil 1972.  

1976 blev Cocio Chokolademælk A/S købt af Borden Inc. og med den fulgte Fåborg Mejeri.  
Stifter og ejer af Cocio Dir. Anker Pallesen, lagde stor vægt på at Cocio, var en Chokolademælk. 
Der var Chokolade i produktet, som Pallesen omhyggeligt havde udviklet. Pallesen var en 
enestående person. 

Foto af Cocio`s salgs success 20 cl. flasken 
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Efter Cocio købet fulgte mange små mejeri kredse med til The Borden Company A/S. Der blev 
også købt ostefirmaer. I Holbæk blev Danish Chees and Buther Company købt. På Djursland var 
det Nørregaard Ost der blev købt. De blev begge hurtigt lukket. 

På Esbjerg fabrikken begyndte man i 1973 at producere Citron saft på små flasker og der blev lavet 
en instant Cacao pulver på 400 g. glas. Produktionen blev flyttet til Belgien ca. 1980. 

Alle disse aktiviteter blev styret af Administrerende dir. Jørgen Helmer Larsen til han fratrådte ca. 
1982. QA-chefen Niels Nielsen blev teknisk direktør i 1976. 

Samarbejdes udvalget fra 1979 

Øverst fra venstre. Borden manager Dan O`Riodan, chauffør ----, lager Kurt, formand Testen Holm, 
mejerist Oluf Martinsen, Midt f. v. teknisk dir. Niels Nielsen, pak. Chef Ejlert Buchhave, 
kontormand Harry Dreier, mejeriformand Willy Jensen, laboratorieleder Ingrid Thisen, kedelpasser 
Flemming Christensen, fabrikschef Werner Jensen, Nederst f. v. produktionschef Arne Schmidt, 
pakkerimedarbejder Åse ---, administrerende dir. J. Helmer Larsen, landmands kontakt Vagner 
Olsen, eksport dir. Gunner Jacobsen.   

Administrerende dir. Niels Nielsen gik i gang med planlægning af en udflytning af fabrikken. 
Det var den tredje store initiativ i fabrikkens historie. Det betød ikke at tingene gik i stå på 
Adgangsvejen, tværtimod der blev investeret i nyt anlæg overalt. Der blev lavet forsøg med Instant 
pulver som let opløses i vand. Salget blev accelereret ved køb af store mængder pulver på andre 
fabrikker, bl.a. i Schlesvig blev der produceret til Esbjergs dåser. Pakkeriet var oppe at køre 3-holds 
drift. Borden Inc. ønskede at se salget før der blev bevilget over 100 mil. kr. til ny fabrik. 

Den nye fabrik blev planlagt til at køre fuldautomatisk, computerstyret og med TV-overvågning på 
vigtige punkter.  Fedt og vandprocent i pulveret skulle overvåges online og laboratoriet skulle 
automatiseres. 

Før Adgangsvejen 9, blev lukket i 1983, forsøgte man produktion af Natrium Kaseinet, men da 
maskinanlægget var købt, faldt prisen helt i bund. Produktion kom lige i gang og stoppede så. 
Bygningerne blev afhændet til Blue Wather, som rev det hele ned i 2010. En ældre mand har fortalt 
mig at han som dreng legede på stranden, der hvor Adgangsvejen gik.  
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1. Spadestik til Ny Mælkepulverfabrik i Kjersing i efteråret 1982

Fra venstre En Arkitekt, Bordens Chef projekt ing. fra New York Fred. Babchoc, en Arkitekt, 
ledende ing. fra Mejeriernes Arkitekt kontor i Århus Mogens Christiansen, Dir. Niels Nielsen, 
Projekt ing. Jens Stensberg, Projekt leder Werner Jensen, Graveren irlænderen Patric Mahr Chef for 
Bordens QA-Department i London. 

I 1957 købte Borden 25.000 tons mælk af egnens landmænd til fremstilling af KLIM mælkepulver. 
I 1981 købte Borden 50.000 tons mælk af egnens landmænd og 50.000 tons andre steder  
I 1985 købtes til den ny fabrik 200.000 tons sødmælk til KLIM dåserne, eksporteredes til 
oversøiske markeder.  

The Borden Company A/S, havde aldrig et stort årsoverskud, men ca. 200 mennesker havde deres 
arbejde på fabrikken og egnens landmænd var tilfredse med betalingen for mælken. Det 
producerede mælkepulver blev solgt via et Borden Inc. ejet Panama firma   

Det kræver godt købmandskab at sælge selv et godt varemærke. Den knowhow havde Borden 
ansatte.  Mange kunder handlede personligt med Salgsdirektøren. Han var ofte inviteret til kunders 
private familiefester. Selv Gadaffis Libyen var fast kunde og købte som sædvanligt selvom man 
annoncerede at ville ramme amerikansk ejendom overalt.  

I 1995 blev Borden Inc. med 32.000 ansatte købt af investeringsselskabet Kohlberg Kravis Roberts 
& Co. Formålet med deres køb var at sælge fabrikkerne stykvis med fortjeneste. Det gjorde de så i 
1998. Helge Friss blev Bordens sidste direktør. 

 Vores fabrik blev købt af MD-Foods, som fik navneforandring til Arla Foods. 



Indvielse af Borden fabrikken i Kjersing. 

Den første tankvogn med mælk kom ind ad porten den 24. august 1983. Det blev brugt til test af 
alle anlæg og udstyr. Pakkeriet var ikke færdig før i november. Det første pulver blev derfor af 
sækket.  

I foråret 1984 blev maskine leverandørernes familie inviteret en lørdag formiddag. Der blev placeret 
en medarbejder på vigtige poster, som fortalte om den funktion man nu så på. Vi var klar over at der 
ville blive mange fremvisninger de følgende måneder. Der blev derfor holdt efterfølgende møde om 
den første fremlæggelse. Det der blev lagt vægt på, var den automatiske styring, man så ikke 
mælken og ikke mindst det nye mælkepulvers let opløselighed i forhold til pulver fra den gamle 
fabrik. Det nye pulver kaldtes INSTANT og den gamle REGULAR. Instant pulver opløses let i 
lunkent vand. Regular flyder ovenpå og kræver en mixer til blanding. 

Fabrikken blev officielt indviet i maj 1984. Borden præsidenten fra New York, kom i firmaets jetfly 
med tre motorer direkte til Esbjerg. Landbrugsministeren Niels Anker Kofod, var også blandt de 
prominente gæster, som blev samlet i kantinen. Det røde bånd var spændt ud ved dobbeltdøren ud 
til personalegangen. Den blev klippet over af Præsidenten. Så var der gruppevis rundvisning på 
fabrikken. Derefter kørte alle til Hotel Britannia til middag.  

Den næste store event var leverandør rundvisning med afslutning ved Cirkus Dannebrog på det der 
senere blev kaldt Cirkuspladsen lige nord for lageret. Dannebrog ankom søndag eftermiddag og 
mandag morgen fik værkstedet travlt med at hjælpe med strøm, vand og toilet adgang. 
Leverandørerne blev samlet op i busser og rundvist på den arbejdende fabrik. Efter rundvisning gik 
man over til Cirkuspladsen og fik udleveret en stor mælkepulverdåse fyldt med alt til en god 
frokost. Der var en Borden bordformand ved hvert bord til at sørge for drikkevare mm. Orkesteret 
gav let musik og Dir. Niels Nielsen holdt velkomsttalen efterfulgt af en film om Borden. Efter 
spisning gav Dannebrog en stor flot aften forestilling med klovne, heste, elefanter, kameler og 
tapets kunstner. Der var fire aftner- og én børneforestilling.    
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The Borden Company A/S i 1983 

Klim letmælk blev introduceret ca. 1989 
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5 silotanke a` 100 m³ blev fyldt og tømt een gang i døgnet. En 6. tank med skummetmælk blev 
brugt til justering af fedt procent.  
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Borden’s University of Esbjerg. 
I Borden var der ca. 48.000 ansatte omkring 1980. Firmaet var opdelt flere divisioner. Vores fabrik 
var ikke i samme division som Cocio, som kun solgte på hjemmemarked og Vi til oversøiske. Da 
Borden købte fabrikken i 1957, gik der meget knowhow til os, men der gik ikke lang tid før Borden 
så, at danskerne i Esbjerg havde efterspurgte evner. Den første der rejste ud var salgsmanden 
Henning Sørensen, som blev hentet til Borden i New York. Mejeriteknikeren Werner Jensen blev 
sendt 6 år til Johannesburg, hvor han sammen med Irlænderen Dan O`Riodan etablerede hele 
Sydafrika handelsgruppen med fabrik til produktion af non dairy creamer m.m.  Werner blev 
pensioneret i Esbjerg som teknisk direktør.  Først i halvfjerdserne, blev pakkerichef Hans Eskesen 
sendt til Trinidad, hvor han etablerede et stort pakkeri til mælkepulver. Esbjerg leverede 
mælkepulveret i 25 kg. sække. 
Salgschef Ole Nørregaard var mange år boende i Beirut, for at dække salget i mellemøsten. 
Kontoret blev lukket under borgerkrigen og O.N. blev via et kortvarigt salgskontor i København 
direktør på Cocio, efter Mogens Hansen var blevet ansat i Sydafrika. Ole Nørregaard, fik en stor 
karriere i Borden. Det blev kun et par år på Cocio, så blev han forfremmet til en lang række af 
ansvarsfulde jobs i mange dele af verden. Ved Bordens opløsning i 1998, var han vicepræsident for 
en af divisionerne.  Som nævnt blev Mogens Hansen overført til Fabrikken i Sydafrika, hvor jeg 
(J.O.S.) også var ansat som pakkerichef i 2 år med bopæl i Pretoria. Mogens Hansen vendte tilbage 
efter ca. 5 år og blev Fabrikschef i Esbjerg i to år. Derefter fik han flere topstillinger i 
Mellemamerika og sluttede som Divisions leder for hele Sydafrika i 1998. 
Da Borden havde bygget ny fabrik i Kjersing, fik Vi besøg fra Borden folk fra hele verden. Nogle i 
kort tid og andre blev i flere måneder for derefter at få lederstillinger på en Borden fabrik. Der blev 
også ansat mange højt uddannede danskere, der tog Esbjerg Mælkepulver fabrik, som et trin på 
karrieren, mange blev i Borden et sted på en oversøisk fabrik eller kontor. Det var derfor Esbjerg 
fabrikken i ”Folkemunde”, blev kaldt Bordens University of Esbjerg. De jeg husker, der rejste ud til 
fjerne Borden fabrikker er, mejeri ing. Jens Kollerup, mejeri ing. Torben Lyster Clausen, mejeri ing. 
Jørgen Andersen, salgschef Søren Thøgersen, regnskabschef Viggo Jørgensen, produktionschef 
Arne Bruun, laboratorieleder Flemming Krogh.  
Der var flere danskere på Borden Inc. fabrikker ude i verden uden at de havde været på Esbjerg 
Fabrikken. Blandt andet topchefen Kaj Abrahamsen og a. a.--. Jeg (J.O.S.) mødte dem begge på mit 
projekt i Nordkina, hvor jeg boede tre år som leder af bygningen af en ny mælkepulverfabrik i 
Qiqihare.  Et joint venture mellem Borden Inc. og den Kinesiske Stat.  Esbjerg fabrikkens 
administrerende direktør Helge Friss var bestyrelsesformand i dette selskab.   
Der var også mange ansatte på Esbjerg fabrikken, som besad en kæmpe knowhow på hver deres 
felt. De største, som salgsdirektør Gunner Jacobsen, der havde en formidabelt godt forhold til vore 
kunder. Da Libyen blev bombet af amerikanerne sidst i firserne og følgende svor, at de ville ramme 
amerikansk ejendom overalt, vakte det bekymringer på Esbjerg fabrikken. Ugen efter var Libyen i 
røret til Gunner og snakkede som sædvanligt om alt muligt før de gav Gunner en stor ordre. Mange 
arabere inviterede Gunner til private selskaber.  Han var en meget dygtig og vidende sælger for 
Dansk landbrug.  
Niels Giversen Nielsen var mejeriuddannet og kom til Borden i Holland fra Canada. Borden sendte 
ham til Esbjerg, hvor han blev QA-manager til han blev administrerende direktør efter Jørgen 
Helmer Larsen.  Niels G. Nielsen fik overbevist Borden Inc. om at der skulle en ny fabrik til i 
Esbjerg. Det fik han i 1983. 
 Esbjerg fabrikken eksporterede 500.000 kg. sødmælk hver eneste dag året rundt ud af EU til 
oversøiske markeder til gode priser for Dansk landbrug.  Det synes underligt at MD-foods ved 
købet i 1998, ikke ønskede at overtage denne store Knowhow.   
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Et investeringsselskab i USA ved navn KKR. Købte vores koncern Borden inc. i ca. 1991 og gjorde 
det for at splitte Borden koncernen op og sælge afdelingerne hver for sig. Først skulle omsætningen 
skrues op og indtjeningen forøges.   
Der blev opkøbt en del fabrikker indenfor fødevare, især pasta. I 1995 var firmaet verdens største 
pastaproducent.  Ved fabriksopkøbene deltog mange danskere med rødder fra Esbjerg 
mælkepulverfabrik. En opkøbertrup, kunne bestå af 5 danskere og en Irlænder.  
En international ledergruppe blev sammensat og de rejste rundt til de større fabrikker og samlede 
oplysninger om fabrikkernes data til brug i ”salgsannoncer”.  Det vidste vi først senere, da 
beslutning om salget blev offentliggjort. Gruppen var også i Esbjerg. Det vakte naturligvis 
bekymring i Esbjerg, da det i 1996 blev officielt at Borden Inc., var til salg og dermed også Esbjerg 
mælkepulverfabrik, vores kære arbejdsplads skulle på ukendte hænder. 
I 1997 blev mange af fabrikkernes personale inviteret til Cincinnati i Ohio, som var et Borden 
hovedsæde.  Vi var omkring 50 fra Esbjerg til et tre dages møde, hvor vi var ca. 5.500 deltagere fra 
hele verden. Det blev et fantastisk peptalkshow. Vi sad med hovedtelefoner, så vi kunne følge med i 
de mange sprog. Der blev talt med tolkning af alt hvad der blev sagt. Som sædvanlig var danskerne 
i overtal på talerstolen. Mogens Hansen, Kaj Abrahamsen og Ole Nørregaard (Norregaard). Et emne 
var omsætning og indtjeningen. Hvor meget kan I forøge tallene, hvis I får del i det som bonus, blev 
der spurgt. Der blev sat nogle meget høje tal, som ikke nogen rigtigt troede på. De blev sat til 
skamme, alle ”luftkasteller” blev indfriet og vi fik en stor bonus.     
Der kom flere store koncerner til Esbjerg og så på Vores fabrik. Snakken gik hver gang om hvad 
dette firma ville med os. Ville de bruge Os eller ville de lukke fabrikken? 
På et tidspunkt fik vi at vide at Nestlé havde tilbudt en formidabel pris for KLIM varemærket, vores 
navn på mælkepulveret, som var kendt af enhver i lande med mælkepulver i supermarkedet. Dåsens 
litografi med logo, havde bevaret samme udseende i 80 år. Det gik for at være verdens bedste 
kvalitet, med en høj pris. 
I USA er man bange for efterfølgende krav fra ansatte og fra miljømyndigheder, når et firma 
sælges. Borden Inc. prioriterede derfor et tilbud fra MD-Foods højt, som gik ud på at tage det fulde 
ansvar for alle mulige krav af ukendt karakter. Borden Inc. mælkepulver division, havde allerede 
ved KLIM salget fået mere i kassen til Investerings  ejeren KKR, end de havde kalkuleret med. 
Mælkepulver fabrikken i Esbjerg fik således MD-Foods som ny ejer, efter 41 års amerikansk 
ejerskab med KLIM produktion. 
De, som ønskede det, kunne fortsætte på fabrikken, men stort set hele ledelsen og salgsfolkene 
forsvandt. Vi var bange for at Vores fabrik, ville få et kort liv, idet Vi var en lille fabrik i MD-
Foods, som blev til Arla Foods.  Et var sikkert Bordens University of Esbjerg var lukket. 
Mælkepulver fabrikkens lukning blev offentlig lige før ferien i 2001.         
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Per Mogren Christiansen blev fabrikkens direktør i 1998. Han kom fra Kløver Mælk i 
Fredericia.  

Fabrikkens varemærke KLIM, var solgt til Nestlé`. Arlas varemærke var ikke kendt. Opgaven var 
nu at fortælle kunderne at dåserne kom fra Esbjerg fabrikken og produktet ville være det samme. 
Esbjergs sælgere var væk og man skulle nu handle med ukendte folk i Viby. Det er ikke godt når 
gamle faste kunder bliver skeptiske.  

Arla Foods lukkede fabrikken i marts 2004 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Det var min historie om Mælkepulverfabrikken i Esbjerg, skrevet 2011.  

Jeg er maskinmester, men jeg har set at det er godt købmandskab, der skal holde produktionen i 
gang. Jeg vil nævne Erik Emborg, Jørgen Helmer Larsen, Anker Pallesen og Gunner Jacobsen, som 
folk med næse for salg. 

Jens Ove Stensberg 310343 




