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Jens O. Steensberg på 
toppen af en 850 kW 
ammoniakkompressor.
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Af AnnikA ipsen – foto Bent Medvind 

I 2008 valgte den dengang 65årige maskinmester og teknisk 
chef Jens O. Steensberg at gå ned på 51 timer i arbejdstid på 
det daværende Agroferm A/S i Esbjerg. I april sidste år gik han 

så ned på 39 timer om måneden på fabrikken med skiftende 
navn og ejere, hvor han har arbejdet siden 1973. Efter 7. januar i 
år hedder fabrikken Glycom A/S.

»Det var min egen beslutning at gå ned i tid. De ville helst 
have, at jeg fortsatte, men der blev ansat en ny teknisk chef i en 
blød overgang, så jeg kunne blive kedelpasser i stedet for teknisk 
chef. Jeg glædede mig til at få mere fritid og til at få mindre an
svar, da jeg i mange år har haft min telefon åben døgnet rundt 
og aldrig 100 procent har holdt ferie,« siger Jens O. Steensberg, 
der i dag er sikker på at kunne være hjemme, hvis der er inviteret 
gæster.

Men det tog ham tre år, før adrenalinen var ude af kroppen 
hver gang telefonen ringede. Han var vant til, at telefonen ringe
de med et arbejdsmæssigt problem, der skulle løses. Derfor ny
der han i dag, at han ikke længere bliver ringet op midt om nat
ten eller i weekenderne.

Tre grunde til at fortsætte
Jens O. Steensberg havde en direktør, der sagde, at han kunne 
blive så længe på arbejdspladsen, som han selv ville. Også selv
om han ønskede at blive til, at han er 85 år. Det har givet ham en 
tryghed at vide, at der stadig er brug for ham på amerikanske 
Clycom A/S, der i dag producerer ingredienser til modermælkser
statning. Da han blev ansat på fabrikken var den også ameri
kansk, og der blev produceret mælkepulver, senere var fabrikken 
ejet af Arla Food, og dernæst Agroferm, hvor fabrikken produce
rede lysin, et aminosyre. 

»Jeg var tit ude at rejse i op til tre uger ad gangen i hele ver
den – det kunne være til Sydamerika, Australien og Sydafrika. I 
dag er jeg på fabrikken mandag, onsdag og fredag fra klokken 
syv til ti, og det er der tre gode grunde til,« siger han og fortsæt
ter:

»Det sociale samvær med kollegerne, jeg får lidt bedre økono
mi, og så holder jeg hovedet i gang. Min læge har sagt, at når 
man har haft et travlt arbejdsliv, skal man trappe arbejdet lang

Adrenalinen sad stadig 
i kroppen tre år efter
73-årige Jens O. Steensberg gik som 65-årig ned på en tredjedel i arbejdstid i det daværende 
Agroferm A/S i Esbjerg. Sidste år gik han yderligere ned til 39 timer om måneden. Ønsket var 
mere fritid og mindre ansvar.

somt ned, ellers kan man risikere at gå i stå og falde ned i et 
hul.«

Giver ro på arbejdspladsen
I jobbet som kedelpasser sørger Jens O. Steensberg for fabrikkens 
kedelanlæg og arbejder derudover med køleanlæg, ventilation 
og vandbehandling. Det kan også være ad hoc opgaver som for 
eksempel tegninger over rørdiagrammer og lignende.

»Jeg deltager også i forskellige projekter og giver mit besyv 
med der, hvor kollegerne kan bruge min erfaring. Jeg får også tit 
at vide, at jeg har en god indflydelse på kollegerne og er god til 
at skabe ro med min positive tilgang. Desuden er jeg god til at få 
glattet tingene ud, hvis der opstår lidt kritiske situationer,« for
tæller Jens O. Steensberg om sit nuværende arbejdsliv.

Kollegerne bliver også altid mødt med godt humør og Jens O. 
Steensberg nyder at tale med smede, elektrikere og computerfol
kene om firmaet og verdenssituationen.

Tænker mens græsset slås
Det giver Jens O. Steensberg masser af energi stadig at have til
knytning til arbejdsmarkedet som 73årig. Det er givende for 
ham at tænke over problematikker på Clycom A/S, mens han slår 
græsplænen.

Jens O. Steensberg

 73-årige Jens O. Steensberg bor i Esbjerg.

 Uddannet maskinmester plus den udvidede 

maskinmestereksamen i 1967 fra Esbjerg 

Maskinmesterskole. Desuden er han merkonom i 

driftsledelse.

 Fuldtidskarriere: De Danske Spritfabrikker i Hobro, Borden 

i Esbjerg – derefter til Arla, som blev overtaget af Agro 

Ferm og i dag hedder fabrikken Clycom A/S. 

 Arbejder som kedelpasser tre dage om ugen i tre timer 

hos Clycom A/S.

BLÅ BOG

»
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»I foråret 2013 fik jeg Det Kongelige Danske 

Landhusholdningsselskabs sølvmedalje for kreativ indsats i over 

40 år, fordi jeg har arbejdet med landbrugsprodukter som 

kartofler, mælk og sukker. Det var rørende med den flotte tale, 

som DLG-direktøren holdte om min kreativitet, som blandt 

andet har ført til, at vi kom ud på den nuværende fabrik. Jeg 

ville have, at vi skulle bygge vores egen fabrik med plads til 

lager og kontorer. »Og havde du ikke kæmpet for det, så 

ville Agroferm ikke have kunnet følge med den 

nuværende kapacitet. Selvom jeg havde ti ingeniører på nakken 

der hellere ville bygge nyt, så blev du ved med at komme med 

nye argumenter som viste sig at være rigtige,« sagde DLG-

direktøren. Det var en meget positiv oplevelse at blive belønnet 

på den måde.«

Har du en særlig god oplevelse, du kan fremhæve fra dit aktive seniorliv?

73-årige Jens O. Steensberg er stadig aktiv på arbejdsmarkedet af tre grunde: Det sociale samvær med kollegerne, han får lidt bedre økonomi, og så 
holder han hovedet i gang. Her står han sammen med maskinarbejder Erik Rasmussen, og ser på OP-panelet til en 850 kW ammoniakkompressor, som 
skal startes.



»Det er vigtigt for mig, at mit hoved hele tiden arbejder med noget, som jeg interesserer mig for. Jeg har dog også frihed til at 
læse Dostojevskij og Tolstoj og min kære hobby med at betragte fugle med min store kikkert,« siger Jens O. Steensberg, der er 
gift for anden gang med en 15 år yngre kone. Derfor betyder det også noget at have lidt løn ud over folkepensionen. Det giver en 
frihed, som han godt kan lide. For tre år siden tog han en hel måned til Sydamerika og Påskeøen – og han har også købt en 
sportsvogn på sine ældre dage. 

Socialt netværk gennem fabrikken
For Jens O. Steensberg er det langt mere tilfredsstillende at være med til at løse problemer, der kan føre til produktivitet på Cly-
com A/S, end at sidde med en Sudoko, som han selv udtrykker det.

»Mit sociale netværk er gennem fabrikken, og jeg opdagede, da jeg gik mere hjemme, at jeg ingen privat vennekreds havde, 
fordi jeg i en stor del af mit liv har været koncentreret om mit arbejde. Danskerne kommer ikke sådan på uanmeldt på besøg  

- alle har travlt og passer sig selv,« siger han og er glad for snakkene med håndværkeren og sælgeren om, hvordan noget 
teknik hænger sammen, eller om de nye ting, der nu sælges på Clycom.

Frivilligt arbejde giver mening
Jens O. Steensberg har også meldt sig til Ældresagens ’En hjælpende hånd’, hvor han et par gange om ugen hjælper ældre med 
fjernsynet eller radioen, der ikke virker. Her kan han bruge sine maskinmesterkompetencer.
»Jeg er også besøgsven for en gammel dame på 96 år, som i dag bor på plejehjem. Hun er min gamle nabo,« fortæller han om sit 
aktive liv. 

- På spørgsmålet om, hvornår han har tænkt sig for alvor at gå på pension, lyder svaret, at det tror han, at han gør, når han bli-
ver 75 år.
»Jeg vil ikke blive ved så længe, at de siger: ”Hvornår forsvin-der han?”. Jeg vil hellere gå, mens de holder af mig,« siger Jens 
O. Steensberg grinende.

Rådet til politikerne
Skal Jens O. Steensberg give landets politikere et godt råd, er det, at de ikke skal tale om efterløn. »Mange pensionister går 
utrolig meget op i deres økonomi - og hvad pensionsselskaberne råder dem til, men der er andre værdier end økonomien, når du 
først bliver pensionist. Igen tæn-ker jeg på de sociale værdier og det at holde hovedet i gang. Jeg tror, politikerne kunne motivere 
mange flere danskere til at fort-sætte på arbejdsmarkedet længere, end de gør i dag,« siger han.
Jens O. Steensberg har nemlig oplevet kollegaer gå på pensi-on, som ikke trives i den nye pensionistrolle. De går hvileløst rundt i 
gaderne og kan ikke sove om natten. Det kommer ikke til at ske for ham selv, mener han. Lige nu forsker han i sin morfars 
historie og søger i tingbøger fra 1860 og i kirkebøgerne.

»

Ovenstående artikel er skrevet til Maskinmester Bladet i 2016
Jeg håber du har haft glæde af at læse de forskellige artikler jeg har skrevet om mit liv, som begyndte 
i Bjødstrup i 1943 og hvor jeg boede til 1965, da far og mor flyttede til Hammerum på Villavej 16
J.O. Steensberg

http://jyskebank.tv/eoy-vinder-glycom

Se video - klik her 

http://jyskebank.tv/eoy-vinder-glycom



