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DeT kAn DU LÆSe  
I KROgEN

sIDE 4-5

FRa OKsE tIL  OFFsHORE
To Holstebro-medarbejdere har 
set skriften på væggen og er gået 
i gang med at uddanne sig. De 
opfordrer andre til også at sætte 
penge i deres egen fremtid.

sIDE 6-7

91 PROCENt VIDERE
Selv om ledigheden er steget på 
det danske arbejdsmarked de 
senere år, er der rift om folk, der har 
haft job på et slagteri. 91 procent 
af dem, DC har måttet afskedige, 
når en fabrik er lukket, er kommet 
videre i nyt job eller uddannelse.

sIDE 8-9

uD I DEt FRI
Sådan må du gøre, når du færdes 
udendørs i dit arbejdstøj.

sIDE 16

Leder: 125 års madhistorie.

FORsIDE + sIDE 12-13

De sidder i portvagten og ser alle, 
der går ud og ind af fabrikkerne.  
De er DC’s ansigt udadtil. 

Forsidefoto: Claus Petersen.

JuBILÆuMsNuMMER

Danish Crown fejrer i år sit 125 års 
jubilæum. I det vedlagte indstik 
kan du læse om, hvordan jubilæet 
markeres, om en slagterfamilie 
gennem fem generationer og om 
en landmand og andelshaver, hvis 
forfædre var med til at grundlægge 
Danish Crown.

287 produktions-ansatte i DC Beef 
har svaret på spørgeskemaer om 
deres fremtidsplaner, når fem afde-
linger i DC Beef lukker og genopstår 
i det ny kreaturslagteri i Holsted.

207 medarbejdere – eller 72 
procent af de adspurgte – satte 
kryds i ja og sagde dermed, at de 
er interesserede i at fortsætte i 
Danish Crown.

DC ELLER EJ
Ud af de 80, der svarede nej, 
 for ventes omkring 12 at gå direkte 
på efterløn eller pension, når deres 
arbejdsplads lukker. 

- Det er meget glædeligt, at så 
mange ser Holsted som en frem-
tidig arbejdsplads, siger Ivan Sahl, 
arbejdsstudieleder i DC Beef. 

tre uD af fire siger 
Ja til HolsteD
ØnSker DU AT FLYTTe MeD TIL 
HoLSTeD – JA/neJ?
af siMone lorentZen og lisbetH CarØe

Han har stået i spidsen for under-
søgelsen blandt produktions-med-
arbejderne. De blev bedt om at svare 
på hvilke job-funktioner, de har i dag 
på slagteriet, om de ønsker at fort-
sætte i den funktion i Holsted, eller 
om de gerne vil omskoles.

- Vi spørger selvfølgelig for at skabe 
et overblik over de kompetencer, vi 
kan tage med os til Holsted. Men 
vi spørger også for at få kontakt til 
dem, der ikke ønsker at flytte med, så 
vi kan tage hånd om dem og  hjælpe 
dem videre med DCs  socialplan, siger 
Ivan Sahl.

tID Og PENgE
også funktionærerne på de fire 
fabrikker i Holstebro, Skjern, Tønder 
og Fårvang samt hovedkontoret i 
Herning er blevet spurgt om deres 

ønsker. også 72 procent i administra-
tionen vil gerne med til Holsted.

- Folk er positive og går til det med en 
konstruktiv holdning. nogle er kede 
af, at det ikke kan lade sig gøre på 
grund af afstanden. Det er enten et 
økonomisk spørgsmål, om man har 
råd til bil nummer to, eller et spørgs-
mål om tid – om man kan nå hjem at 
hente børn, oplever Lotte Lind Holm.

Hun er Hr-konsulent og har 
inter viewet samtlige 76 berørte 
 funk t ionærer i DC Beef.

For både produktions-medarbejdere 
og funktionærer gælder, at der næste 
år bliver taget hul på arbejdet med 
socialplaner og jobbanker. •

DanMark i toP MeD sikre fØDevarer
Danmark hører til i den absolutte  verdenselite, 
når det gælder  føde vare-sikkerhed.

Det viser Det globale Indeks for 
 Føde vare sikkerhed, der er udarbej det på grund-
lag af målinger og vurde ringer i 105 lande. Det 
skriver Landbrugsavisen.

I toppen ligger Danmark sammen  med USA, 
Frankrig og norge.  Baggrunden for den høje 

 sikkerhed på fødevare-området i Danmark 
og i de andre lande øverst på listen er høje 
ind tægter, relativt lave føde vare-priser samt 
betydelig satsning på forskning og udvikling i 
produk tionen af fødevarer.

Indekset har til formål at øge den  globale 
fødevare-sikkerhed.

72 procent hat tilkendegivet, 
at de gerne vil arbejde på det 
nye kreaturslagteri.
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når udenlandske slagterier har brug for 
know-how i verdensklasse, vender de 
blikket mod Danmark og Danish Crown. 

Det har den russiske slagteri-gigant 
Miratorg gjort, og her har de fundet 
keld Møller Pedersen.

Horsens-slagteren er nemlig blevet 
inviteret tilbage til rusland. I april, 
maj og juni var han udstationeret på 
Miratorgs slagteri, og allerede efter 
en måneds arbejde var værterne 
så tilfredse med hans indsats, at 
de inviterede ham til endnu et tre 
 måneders ophold på slagteriet.

BRED BaggRuND
- Min opgave på Miratorg er at finde 
udbytte og optimere produktionen. 

Miratorg
•	 Miratorg er ruslands største 

producent af svinekød og ejer 
både svinefarme, slagterier 
og  forædlings-virksomheder

•	 Miratorg beskæftiger 7000 
 medarbejdere i rusland

•	  Slagteriet, hvor keld Møller 
 Pedersen skal arbejde, ligger 
i Belgorod, 40 km fra den 
russiske grænse til Ukraine

•	 Slagteriet er bygget i 2008 
og slagter 6000 svin dagligt.

Dansk eksPertise 
til ruslanD
SLAgTer keLD MØLLer 
 PeDerSen SkAL HJÆLPe MeD 
oPtiMering i gulvHØJDe PÅ 
russisk stor-slagteri.
af siMone lorentZen 
foto Claus Petersen

Det er en meget rummelig job-
beskrivelse, som betyder, at jeg selv 
skal rundt i produktionen og se, hvad 
de kan gøre bedre, siger keld Møller 
Pedersen.

Han blev udlært på et privat svine-
slagteri for 25 år siden og har siden 
da været ansat både som butiksslag-
ter og på kreaturslagteri, inden han 
for tre år siden kom til Danish Crown.

- Jeg har en ret bred slagter-baggrund 
og har derfor en god evne både til at 
se på produktionen udefra og til at 
vide, hvordan man kan ændre tingene 
indefra, siger slagteren. 

sMÅ JustERINgER
- Jeg leder efter de steder, hvor man 
med en relativ lille justering kan 
spare rigtig mange penge i den  
store produktion, fortæller keld 
 Møller Pedersen.

Keld Møller Pedersen er om få dage 

på vej til Rusland, hvor han skal 

hjælpe slagteriet Miratorg med at 

effektivisere produktionen.

- JEg LEDER EFtER  
DE stEDER, HVOR 
MaN MED EN 
 RELatIV LILLE 
 JustERINg KaN 
 sPaRE RIgtIg 
MaNgE PENgE I DEN 
stORE  PRODuKtION.
Keld Møller Pedersen,  slagter 
på vej til Rusland.

Sidst slagteren var på Miratorg, 
 lykkedes det ham gennem små 
 ændringer at hæve udbytteprocen-
ten på udskæring af svinekam til 
kote letter fra 58 til 75 procent. og 
at strømline opgaven sådan, at 
arbejdet,  der tidligere krævede tre 
mand, nu bliver klaret af to.

Det er et resultat, der kan ses på 
bundlinjen, når slagteriet producerer 
2,5 ton koteletter dagligt. 

VÆK I 90 DagE
keld Møller Pedersen er ved at pakke 
til 90 dage hjemmefra. Han rejser 
den 1. september og glæder sig til at 
komme til rusland igen.

Denne gang bliver det i selskab med 
Horsens-kollegaen ole Møllebjerg, 
der for første gang skal udstationeres 
i rusland.

For keld Møller Pedersen er målet for 
turen at skabe mindst lige så gode 
resultater som i foråret. •
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Skal jeg fortsætte i Danish Crown, 
eller skal jeg søge nye veje? 

Det er et spørgsmål, 500 ansatte i  
DC Beef må stille sig selv.  Fem afde-
linger skal lukke, og arbejdspladserne 
flytter med produktionen til det ny 
kreaturslagteri i Holsted. For nogle er 
det mere end 100 kilometer sydpå.

To slagtere fra Holstebro har i stedet 
valgt at vende blikket vestpå. Mod 
nordsøen.

BOREBIssER
Hasse Strøm og ole Frølund fra 
kreatur slagteriet i Holstebro har 
 været på offshore-kursus hos AMU 
Vest i esbjerg. Her har de lært om 
 arbejde og sikkerhed på boreplat-
forme i nordsøen.

- Det er en slags håndværker til søs-
uddannelse, hvor vi har lært om alt 
det praktiske arbejde, der er på en 
boreplatform. Det er meget forskel-
ligt fra det, vi kender fra slagteriet, 
fortæller Hasse Strøm.

- På boreplatformene er det aller-
største fokus altid på sikkerheden, 
aldrig på at arbejde hurtigt. Det hed-
der: sikkerhed, sikkerhed, sikkerhed 
og så arbejdet. Der er ikke noget, der 
hedder akkord, siger Hasse Strøm. 

uDLÆRt I sKIVE
Han blev udlært på DC’s svineslagteri 
i Skive i 2008, 17 uger før anlægget 

•	 AMU Vest har samlet en pakke af kurser, der ruster 

deltagerne til at søge job på boreplatforme

•	 kursisterne bliver undervist i kran-arbejde, rigning, 

faldsikring og stilladsbygning offshore

•	 offshore-pakkens kurser varer syv uger og to dage

•	 Undervisningen foregår på AMU esbjerg

•	 Se mere på www.amu-vest.dk.

•	 Produktions-medarbejdere i DC kan søge støtte til at deltage i kurser gennem kompetence-fonden
•	 Man kan modtage støtte til blandt andet Arbejdsmarkeds-uddannelser (AMU), kurser på grundskole- og gymnasie-niveau eller videre gående niveau
•	 Du kan ansøge om midler fra fonden gennem dit lokale  uddannelsesudvalg
•	 Du kan se mere på kronenet under Mig og DC  - Medarbejderudvikling 

 - kompetencefonden.

Hvis ikke DC  – HvaD sÅ?
nÅr AnLÆg LUkker, og JoBBeT FLYTTer LAngT VÆk, MÅ MAn 
genoverveJe sit arbeJDsliv.
af siMone lorentZen 

brændte og senere lukkede. Derefter 
flyttede han med til kreaturslagteriet 
i Holstebro. 

nu er han klar til at søge job uden for 
DC, når den sidste eksamen er i hus.

- Da jeg blev udlært, troede jeg selvføl-
gelig, at jeg skulle være slagter  resten 
af mit arbejdsliv. Men nu ved jeg godt, 
at sandsynligheden for, at jeg kommer 
til at arbejde på et  slagteri igen, er tæt 
på at være lig nul, siger Hasse Strøm.

at åbne i Holsted i begyndelsen af 
2014, afviser de begge  muligheden 
for at arbejde i Holsted.

- Der er simpelthen for langt. Det vil 
tage minimum halvanden time hver 
vej, så hvis jeg tager med til Holsted, 
skal det kun være som sidste alter-
nativ til at blive arbejdsløs, siger  
ole Frølund.

I stedet for at pendle tre timer dag-
ligt skal de to slagtere være på søen 
i 14 dage og derefter være hjemme 
i tre uger, hvis de finder job på en 
boreplatform. 

- For mig er det vigtigt, at arbejds-
livet og privatlivet hænger sammen. 
og hvis jeg skulle køre i bil i tre timer 
hver dag, ville jeg ikke være meget 
værd, når jeg kom hjem. På denne 
måde kan jeg skiftevis være 100 
procent hjemme og 100 procent på 
arbejde, siger Hasse Strøm.

OPFORDRER tIL uDDaNNELsE
På lønsedlen har de to slagtere 
tydeligt set, hvad syv ugers kursus 
væk fra arbejdspladsen betyder for 
økonomien. De første to uger af-
lønnes med slagternes grundløn, og 
de sidste fem uger får slagterne ud-
betalt voksen- og efteruddannelses-
godtgørelse, VeU, som svarer til 80 
procent af den højeste dagpengesats.

- Selvfølgelig har det kostet penge 
at være væk fra slagtelinjen i syv 

uger. Det har kostet mange penge. 
Men vi ser det som en investering i 
fremtiden.  Det kan betyde forskellen 
på, om vi er i job eller er arbejdsløse 
om halvandet år, siger ole Frølund.

Han synes, at flere af slagterne burde 
se lidt længere frem end den næste 
lønseddel.

- JEg KaN sagtENs  
gENOVERVEJE 
MIN sItuatION PÅ 
 aRBEJDs-MaRKEDEt. 
JEg HaR JO MaNgE 
ÅRs aRBEJDE I  
MIg ENDNu.
Hasse Strøm, slagter.

- Men jeg er kun 25 år gammel, så jeg 
kan sagtens overskue at genoverveje 
min situation på arbejdsmarkedet. Jeg 
har jo mange års arbejde i mig endnu.

FOR LaNgt tIL HOLstED
Hasse Strøms kollega, 29-årige ole 
Frølund, har også taget offshore-
eksamen i esbjerg. Selvom slagterne 
har tilbud om at flytte med DC Beef, 
når det nye kreaturslagteri forventes 

- JEg VIL OPFORDRE 
aLLE tIL at tagE 
DE KuRsER, DE 
HaR REt tIL.
Ole Frølund, slagter.

- Jeg vil meget gerne opfordre kolle-
gerne til at skynde sig at tage imod 
de kurser, de er berettiget til, så de 
kan ruste sig bedre til at søge job i 
fremtiden. og jeg synes, at de skal 
se at gøre det nu, og ikke først når 
arbejdsløsheden melder sig, siger  
ole Frølund. •

offsHore-kurser
selvvalgt efteruDDannelse
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Der kan være mange forskellige hensyn 
at tage for den enkelte med arbejder. 
Det betyder, at der ikke er et enkelt 
svar på spørgsmålet om, hvad der er 
bedst at gøre, når DC Holstebro lukker. 

Skal man flytte til Holsted, skal man 
køre frem og tilbage hver dag, eller 
skal man have en lejlighed i Holsted 

- i skal kigge inDaD

Hvis ikke DC  – HvaD sÅ?
Hvis Ole Frølund (tv.) og Hasse Strøm får job på en boreplatform, må de skifte bilen 

ud med en helikopter-tur til arbejdspladsen i Nordsøen. Foto: Claus Petersen.

og komme hjem i weekenderne? eller 
skal man helt skifte spor?

Derfor har fabrikschef Frank Andrea-
sen fra DC Holstebro et råd til sine 
medarbejdere.

- Prøv at kigge indad. Find ud af, hvad 
der fungerer for dig og din familie, 

og vær åben omkring de forskellige 
muligheder.

- Måske skal man overveje at prøve 
Holsted af, selvom man synes, at det 
er for langt væk. Det kan sagtens vise 
sig at være den bedste løsning allige-
vel, siger Frank Andreasen. •
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Siden 2004 har 6.468 medarbejdere 
været omfattet af Danish Crowns 
socialplan, der træder i kraft, når en 
virksomhed lukker.

en ny opgørelse viser, at det er 
 lykkedes at skaffe 91 procent nyt job 
eller efteruddannelse. Flere end 9 ud 
af 10 er altså kommet videre i deres 
arbejdsliv, efter at de har oplevet at 
blive afskediget, fordi deres arbejds-
plads er blevet nedlagt.

- når vi ser på, at arbejdsmarkedet 
er blevet mere presset, ikke mindst 
i de områder, hvor vores fabrikker 
typisk ligger, så synes jeg godt, vi kan 
tillade os at være tilfredse med, at 

ProCent af DC’ere 
er koMMet viDere

DAnISH CroWnS soCialPlan virker. 9 UD AF 10 AFSkeDIgeDe 
SIDen 2004 HAr FUnDeT nY BeSkÆFTIgeLSe eFTer LUknIng.
aF JaN FØNss BaCH Og LIsBEtH CaRØE

opgørelsen dokumenterer, at en stor 
del af Danish Crowns medarbejdere 
vælger at fortsætte i virksomheden. 
en tredjedel finder arbejde på andre 
afdelinger.

Slagterimedarbejdere er også efter-
tragtede på arbejdsmarkedet i øvrigt, 
for det er lykkedes for mere end halv-
delen af de tidligere DC-medarbejdere 
at skaffe sig job i andre virksomheder.  

7.500 KR. tIL uDDaNNELsE
når Danish Crown lukker en afdeling, 
træder virksomhedens socialplan 
i kraft. Den sikrer 7.500 kr. til hver 
medarbejder til efteruddannelse og 
jobsøgning.

91
I forbindelse med socialplanen 
 opretter Danish Crown en jobbank, 
der har åbent ni måneder efter 
lukningen. Formålet er at skaffe så 
mange  medarbejdere som muligt nyt 
job – både i og uden for Danish Crown 
– eller alternativt at hjælpe dem 
videre på kurser eller i uddannelse.

ofte bliver tillidsmanden udpeget 
som jobbank-bestyrer.  •

Når en fabrik lukker, er der bud 

efter slagteriarbejderne, viser en 

ny opgørelse over Danish Crowns 

 socialplan. Jobbankerne er en 

 succes. Arkivfoto: Claus Petersen.

- aRBEJDs MaRKEDEt 
ER BLEVEt MERE 
PREssEt, sÅ VI  
KaN gODt tILLaDE  
Os at VÆRE 
 tILFREDsE MED,  
at 91 PROCENt ER 
KOMMEt VIDERE.
Lotte Lind Holm,  
HR-konsulent.

91 procent er kommet videre, siger 
 Hr-konsulent Lotte Lind Holm.
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123 esbjerg-medarbejdere 
har p.t. fået nyt job eller 
er begyndt på uddannelse. 
Ved redaktionens slutning 
fordeler de sig sådan:

•	 66 har fået job i Danish 
Crown

•	 32 har uden for Danish 
Crown

•	 25 er begyndt på en ny 
uddannelse.

Fremtidsudsigterne kan virke dystre, 
og usikkerheden breder sig, når man 
modtager meldingen om, at ens 
arbejdsplads lukker.

Men en stor del af medarbejderne på 
Danish Crown i esbjerg har allerede 
nu styr på, hvad de skal lave, når 
afdelingen lukker på fredag den  
31. august.

123 ER VIDERE
123 ud af de 488 berørte slagteriarbej-
dere har fået nyt job eller er begyndt 
på en uddannelse. Det vil altså sige, 
at hver fjerde allerede inden lukningen 
havde deres fremtid på plads.

Alle øvrige har været igennem et fire 
timers cv-forløb, der skal ruste dem til 
jobsøgning eller afklare uddannelses-
ønskerne hos hver enkelt. Alle, der 
har ønsket det, har desuden været 
igennem et udvidet afklaringsforløb 
over tre dage. Det tilbud har 70 mand 
taget imod.

Forløbene har medført, at 220 
af medarbejderne i esbjerg på 
nuværende  tidspunkt er tilmeldt en 
 videregående uddannelse eller et 

esbJerg-MeDarbeJDere lÆgger

Hver fJerDe er viDere  allereDe inDen lukningen PÅ freDag.
af Jan fØnss baCH

kursus inden for en anden branche. et 
tal, der forventes at stige yderligere i 
ugens løb. Mange sætter sig på skole-
bænken, allerede på mandag umiddel-
bart efter at slagteriet er stoppet.

14 ER IKKE aFKLaREt
- Det ser fornuftigt ud. Her og nu 
mangler kun 14 medarbejdere på 
 stedet at få afklaret deres situation  
efter lukningen. Hertil kommer om-
kring 50 medarbejdere, der enten er 
ude som ferieafløsere andre steder 
i Danish Crown eller er sygemeldte, 
fortæller Jesper Frandsen, der er 
 fabrikschef på Danish Crown i esbjerg.

- Folk var selvfølgelig triste, da de 
fik at vide, at de skulle forlade deres 
arbejdsplads og gode kolleger. Men 
holdningen er, at det trods alt er rart 
at få styr på fremtiden, siger  
Jesper Frandsen.

tILLIDsMaND OPtIMIst
Tillidsmand Tom Jensen er enig.

- Jeg er som udgangspunkt optimist. 
Vi er ikke blevet kimet ned af firmaer, 
der tilbyder fast arbejde, men vi 
har haft rigtig mange henvendelser 
fra virksomheder og brancher, der 
tilbyder at optage vores kolleger på 
kurser, der kan ruste dem bedre og 

på længere sigt føre til fast arbejde, 
siger Tom Jensen.

Det drejer sig blandt andet om 
 virksomheder inden for offshore-
branchen, vindmølle-industrien, 
svejsning og transport-området.

DOBBELt OP
Blandt medarbejderne er der også 
flere, der har valgt at gå i gang med 
længerevarende forløb inden for 
blandt andet social- og sundheds-
området og pædagogik.

Som altid ved virksomheds-lukninger 
afsætter Danish Crowns socialplan 
7.500 kr. pr. medarbejder til kurser 
og efteruddannelse. Det beløb er 
fordoblet, da DC esbjerg i samarbejde 
med det lokale jobcenter og AoF har 
søgt og fået et tilsvarende beløb pr. 
medarbejder fra eU’s varslingsfond.

Bestræbelserne på at få flest muligt 
videre fortsætter efter lukningen. Tom 
Jensen er udpeget som bestyrer af job-
banken indtil udgangen af juli 2013. •

freMtiDsPlaner

Bandet nephew proklamerer i en 
af deres sange, at “Mexico ligger i 
Spanien – i Spanien”. Tilsvarende kan 
Danish Crown nu slå fast, at Hadsund 
ligger i ringsted – og Herning.

Den specialproduktion, som DC 
 Hadsund i en årrække har leveret til 
kunder inden for foodservice-sekto-
ren, bliver opretholdt, selv om fabrik-
ken på østkysten af Himmerland 
lukkes 1. oktober. Varerne kommer 
nu bare fra andre afdelinger, nemlig 
ringsted og Herning.

HaDsunD ligger i ringsteD
DAnISH CroWn oPreTHoLDer SIn SPeCIALProDUkTIon.
af lisbetH CarØe

Det betyder også, at Danish Crowns 
særlige brand til foodservice-kunder, 
Tender Pork, bevares.

HJÆLP FRa HaDsuND
Allerede 1. september flytter en stor 
del af produktionen fra Hadsund til 
ringsted og Herning.

Tre Hadsund-folk har i august været 
i ringsted for at træne nye med-
arbejdere i Japan-skæringer, alt  
imens Hadsund selv har produceret 
på livet løs.

- Heldigvis har vi masser at lave, og vi 
har aldrig tjent så mange penge, som 

vi gør nu. Så vi lukker med manér, og 
det er jeg rigtig glad for, siger fabriks-
chef Jørn Sølvsten.

Han går selv på pension 1. november, 
når fabrikken er endeligt lukket og 
slukket. en del af medarbejderne 
ved også, hvad de skal lave. 34 ud af 
de 118 medarbejdere, der var ansat, 
da beslutningen blev meldt ud, har 
 allerede vished for deres fremtid.

- Det er rigtig flot i lyset af, at vi ikke 
har lukket endnu, synes fabrikschefen.

18 har fået arbejde i koncernen, 
enten i DC eller Tulip, mens 9 har fået 

job andre steder. Ud over Sølvsten går 
6 på efterløn eller pension.

tIL tuLIP Og DC
Tillidsmand Laurids rasksen har en 
formodning om, at folk holder kortene 
tæt til kroppen lidt endnu. Han skal 
som jobbank-bestyrer også først selv 
rigtigt i gang med arbejdet i denne uge.

Det står dog fast, at 45 medarbej-
dere holder på fredag, når “det nye 
Hadsund”  – der altså nu ligger i 
ringsted  og Herning – overtager før-
ste del af produktionen. Dermed for-
ventes der at være ca. 60 tilbage, når 
fabrikken lukker officielt 1. oktober. •

Hver anDen 
Har nyt Job i DC

I morgen, onsdag, stopper 
produktionen på slagteriet i 
esbjerg.

Fra 2500 grise om dagen i den 
sidste tid drosler fabrikken 
ned på 1500 slagtninger den 
sidste produktionsdag, og 
torsdag går med at udbene, 
pakke og sende kød ud, så der 
kan blive ryddet op.

Fredag mødes alle mand til 
morgenmad og en afskedsfro-
kost med grillet gris og gravøl.

Den siDste gris
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De fleste slagterier er bygget for 
mange år siden, og efterhånden 
som behovet har udviklet sig, er nye 
kølerum, skærestuer eller frysehuse 
knopskudt, så matriklen efterhånden 
ligner et puslespil set fra oven.

Det betyder også, at den daglige 
produktion er spredt, og at du som 
medarbejder kan have brug for at 
færdes mellem bygningerne for at 
kunne udføre dit arbejde. eller for at 
gå i kantinen.

sMut Hurtigt 
over gÅrDen
nÅr Du fÆrDes i Det fri, skal Du Huske  
HygieJne-reglerne. 
af lisbetH CarØe

Hvordan du må færdes i det fri, er der 
ganske bestemte regler for.

aRBEJDstØJ uDENDØRs
Hygiejne-reglerne er skabt for at 
sikre, at Danish Crown altid lever op 
til den høje fødevare-sikkerhed, vi er 
kendt for verden over.  

en del af regelsættet tager netop 
sigte på, at det kan være nødvendigt 
at færdes udendørs. De fleste steder 
må du gå fra A til B i dit arbejdstøj. 
Derimod må du ikke trisse rundt på 
må og få eller stille dig hen i et hjørne 
for lige at snuppe en smøg.

når du går ind i produktionen igen, 
skal du tjekke dit tøj for det, der 
 kaldes forurening. Det kan for 
 eksempel være mågeklatter.

Du skal også vaske dit fodtøj, inden 
du går ind.

sKaL tagE KIttEL PÅ
På visse slagterier er det et krav fra 
kunder, at du skal tage en kittel over 
dit arbejdstøj, når du går ud. Det 
gælder for eksempel i ringsted.

- Hovedreglen er, at kun færdsel er i 
orden i det fri, mens ophold ikke er 

Fra venstre tillidsrepræsentant David Hornshøj Doe, direktør for Teknik og Produktion Søren F. Eriksen, fødevare-sikkerhedschef Bent Aalund Olsen og 
fabrikschef Rasmus Hansen i det nye rygerum på terminalen i Kolding. De er enige om, at udendørs rygning er fortid. Foto: Morten Fauerby.

tilladt, siger fødevare-sikkerhedschef 
i Danish Crown Bent Aalund olsen.

- Man må gå fra produktionen over  
i kantinen, men man må ikke stå  
i cykelskuret i sit arbejdstøj og  
ryge – heller ikke med kittel på,  
forklarer han.

RYgERuM
Det med at ryge udendørs har 
ferskvare-terminalen i kolding sat 
en hurtig stopper for. I forbindelse 
med, at Samarbejdsudvalget indførte 
rygeforbud på fabrikken, blev de cirka 
10 rygere henvist til at ryge i cykel-
skuret, sådan som du kunne læse i 
det foregående nummer af krogen.

Men det er altså ikke i overens- 
stemmelse med reglerne, så med  
det samme blev der indrettet et  
rygerum. Den opdragende effekt –  
at undgå skodder i skraldespandene, 
sådan som fabrikken tidligere havde 
oplevet flere gange med risiko for en 
øde læggende brand – har vist sig at 
holde også indendørs.

I rygerummet findes kun askebægre 
– ingen skraldespande. •

HygieJne-regler
Svinekøds-divisionen har et sæt hygiejne-regler, som gælder for alle fabrikker.

et afsnit handler om færdsel udendørs, og reglerne skal overholdes af alle 
medarbejdere og andre, der færdes på området.

1. Du skal benytte de adgangsveje, der er anvist 
til produktionen

2. Du skal færdes mindst muligt udendørs, når 
du er i arbejdstøj
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Det danske kvindelandshold i strandhåndbold vandt i juli sølv til VM, og  
det var med Line gyldenløve kristensen fra frysehusafdelingen i randers 
på banen. 12 lande var kvalificeret til slutrunden, som blev spillet i oman. I 
 finalen ventede Brasilien, som Danmark besejrede i mellemrunden, men i den 
afgørende kamp var de sydamerikanske strandhåndbold-kvinder for stærke.

- Vi var meget skuffede lige efter finalen, men skuffelsen har lagt sig, 
og nu er vi ret stolte over at have fået sølv ved tre slutrunder i træk – to 
gange ved VM og én gang ved eM, siger Line gyldenløve kristensen, som i 
 vintersæsonen spiller 1. divisionshåndbold for Bjerringbro. •

vM-sØlv til line

1400 kilometer gennem fire lande på otte dage. Salgschef Søren overgaard  
cyklede i juli hele vejen til Paris og indsamlede med sit Team rynkeby 
 Midt-Vest 1,3 millioner kr. til Børnecancerfonden.

- Det har været en oplevelse af de helt store. Det har været hårdt, og det har 
været sejt, men jeg satte mig et mål, og jeg nåede det, siger en tydeligt stolt 
salgschef, der til daglig arbejder i hjemmemarkeds afdelingen i randers. 

I løbet af otte dage i skiftevis silende regn, blæst og høj sol cyklede i alt 790 
danske og svenske motionscyklister de 1400 kilometer til Paris. Søren over-
gaard fortæller, at der på turen ikke var tid til andet end at cykle, spise og sove.

- Vores længste etape var 235 kilometer i kuperet terræn. Da cyklede vi fra 
klokken halv otte om morgenen til klokken otte om aftenen. De professio-
nelle ryttere har jo hviledage i Tour de France, men vi kørte hver dag i otte 
dage, siger Søren overgaard. •

Under navnet Bringing Home the Bacon cyklede en dansk-engelsk familie 
de 1600 km fra københavn til Warrington i england med det formål at 
indsamle penge og øge opmærksomheden om sygdommen epilepsi.

Det var en flok trætte cyklister, der 8. august kom i mål. Til gengæld fik de 
masser af støtte og opbakning lige til det sidste. Cykelturen sluttede med 
en optræden på stadion i pausen i rugbykampen mellem Warrington og 
Wigan, der blev overværet af 15.000 tilskuere.

- Det var helt fantastisk at få muligheden for at fortælle om vores projekt i 
pausen, fortæller regitze Beyerholm.

Hun var det danske islæt på turen, som Tulip sponserede.

Familien Farrell ønskede at skabe opmærksomhed om sygdommen 
 epilepsi, der forårsagede den blot 15-årige Felicity Farrells død i 2008.  
Hvor mange penge, der er samlet ind, er ikke gjort op i skrivende stund.

- Men det bliver et flot beløb, og vi blev fantastisk godt modtaget i alle de 
lande, vi besøgte. I england besøgte vi for eksempel også Tulips hoved-
kontor i Warvick, hvor mange medarbejdere donerede penge til projektet, 
fortæller regitze Beyerholm. •

sØren klareDe Den til Paris

baCon-Cyklister i MÅl efter 1600 kM

Søren Overgaard er stolt af sin egen og holdets indsats på landevejene til Paris. 
Foto: Torsten Søndergaard. 

rØgfrit 
slagteri
Ingen SMØger I ArBeJDSTIDen. 
SÅDAn BLIVer DeT I HoLSTeD.
af lisbetH CarØe

når Danish Crowns nye kreatur-
slagteri i Holsted slår portene op, 
bliver arbejdspladsen totalt røgfri.

Slagteriet er planlagt uden rygerum, 
rygekantine eller rygekabine. For der 
skal slet ikke ryges på fabrikken.

- Med det nye slagteri begynder vi på 
en frisk, og derfor er det besluttet, at 
Holsted bliver røgfrit. Det hører ikke 
hjemme i en fødevare-virksomhed  
at ryge, synes direktør i DC Beef  
Lorenz Hansen.

HJÆLP tIL RYgEstOP
Ved at melde ud på forhånd, at 
medarbejderne – hverken i produk-
tionen eller administrationen – må 
tænde en smøg i arbejdstiden, giver 
det de nuværende medarbejdere på 
anlæg, der skal lukkes, mulighed for 
at vurdere, om de ønsker at søge job 
på en røgfri arbejdsplads.

Derfor har Lorenz Hansen omtalt 
beslutningen på møder med afde-
lingscheferne, og medarbejderne er 
blevet orienteret, så de ved, hvad de 
går ind til.

Samtidig vil Danish Crown tilbyde 
rygestop-kurser til de medarbejdere, 
der gerne vil kvitte smøgerne, så de 
kan få støtte til at blive røgfrie.

Direktør for Teknik og Produktion 
i Svinekøds-divisionen, Søren F. 
 eriksen, ser samme tendens. Han 
tror, at DC’s anlæg med tiden vil blive 
røgfrie, uden at han vil sætte en dato 
på, hvornår det sker.

Den stramning af rygeloven, der 
 trådte i kraft 15. august, er ikke årsag 
til rygeforbuddet på kreatur slagteriet. 
Loven om totalt rygeforbud gælder 
for offentlige institutioner som skoler, 
daginstitutioner og uddannelses-
steder for børn og unge. •

3. Du må ikke opholde dig udendørs, for eksempel 
stå og snakke eller ryge

4. når du har været udenfor, skal du vaske dit 
 fodtøj og se efter, om dit  arbejdstøj er blevet 
forurenet, for eksempel med fugleklatter.
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Danish Crowns BaconBaren på Smuk-
fest skiftede i år navn til SmukFlæsk, 
da fejringen af DC’s 125 års jubilæum 
rykkede med ind i Bøgeskoven.

På menuen var bacon erstattet af 
klassisk stegt flæsk, men de brede 
smil, den gode stemning i Svinestien 
og de frivilliges hjælpsomhed var den 
samme som før. 

af siMone lorentZen 
foto Morten fauerby

- Vi har flæsket på livet løs i Smuk-
Flæsk. Vi har haft forrygende travlt 
på den fede måde både i køkkenet og 
med at lave events for vores dejlige 
beboere i Danmarks Smukkeste 
 Svinesti, siger formand for Svinestien, 
Agnete Poulsen.

efter festivalen kunne hun regne 
lidt på tallene og konstatere, at 

de  frivillige i SmukFlæsk på fem 
dage havde langet 2500 english 
 breakfast-serveringer over disken  
og serveret 1400 tre retters menuer 
for  Smukfests VIP-gæster.

tO INDsaMLINgER
Traditionen tro brugte DC lejligheden 
til at skabe opmærksomhed om og 
samle ind til et godt formål. 

sMukflÆsk  
til JuleMÆrkeHJeM
DAnISH CroWn reJSTe  126.500 kr. TIL 
 JULeMÆrkeFonDen PÅ ÅreTS SMUkFeST.

Syv luksus-svinehytter i Danmarks 
Smukkeste Svinesti var så efter-
tragtede, at de indbragte 66.000 kr. 
på auktion inden festivalen. Pengene 
går ubeskåret til Julemærkefonden, 
som står for driften af de fire jule-
mærkehjem i Danmark.

Fredag eftermiddag var der 
 fælles dans i Svinestien. Danser 
 Marianne eihilt og komiker kia Liv 
Fischer stillede op som instruktører   
i en event, hvor Danish Crown  
lovede 500 kr. til det gode  formål  
pr.  festivalgæst, som deltog i en  
halv times disco-lektion. 

121 var med i dansen, så det giver 
60.500 kr. ekstra til julemærke-
hjemmene.

HJÆLPER tO BØRN
og de 126.500 kr. vækker glæde i 
Julemærkefonden.

- Det er et rigtigt flot beløb, som giver 
os mulighed for at hjælpe nogle børn, 
som har det svært, siger Bente Duus-
gaard, projektleder i Julemærkefonden. 

klar beskeD  oM trivsel
PÅ DC ringsteD Har et  trivsels-tJek 
fÅet  MeDarbeJDerne til at stÅ freM.
af siMone lorentZen 
foto Per guDMann

- aLLE sKaL VÆRE 
gLaDE FOR at gÅ 
PÅ aRBEJDE.
Jan Volters, arbejdsmiljø-
repræsentant.

normalt har medarbejdernes anony-
mitet første prioritet, når arbejds-
miljøet skal måles og vejes på 
slagterierne. 

Men hvorfor nu det, når man gerne 
vil gøre arbejdsdagen bedre for den 
 enkelte medarbejder? 

På slagtegangen  på DC ringsted har 
man spurgt medarbejderne, hvordan 
det går, og bedt dem om at sætte 
navn på deres kritik.

sKaL gIVE sVaR
•	 “Der er ingen, som dominerer”.
•	 “Det bliver påskønnet, når vi gør 

noget rigtig godt”. 

Sådan lød et par af de 18 udsagn, 
medarbejderne i maj blev bedt om at 
bedømme på en skala fra meget  enig 
til meget uenig.  Hvis  svaret var enten 

uenig eller meget uenig, skulle der 
skrives en kom mentar på papiret. Alle, 
der havde kommentarer, blev efter-
følgende kaldt til samtale.  

 hver dagen, siger mester på slagte-
gangen Bent Jepsen. 

Der blev udleveret 160 skemaer, og 
158 kom retur med svar. Heraf gik en 
tredjedel, omkring 60 medarbejdere, 
videre til en samtale med arbejds-
miljø-repræsentant, en mester, en 
driftsleder eller fabrikschefen.

VEDRØRER aLLE
Under samtalerne blev der formuleret 
klare løsningsforslag til hver enkelt 
problemstilling. De hænger nu til 
påmindelse og inspiration på væggen 
i kantinen – dog gjort anonyme.

På den måde bliver undersøgelsen 
ifølge arbejdsmiljø-repræsentant Jan 
Volthers noget, der vedrører alle på 
slagtegangen. 

- Vi synliggør de aftaler, der er 

- når man vælger at lave en ikke- 
anonym undersøgelse, forpligter 
man sig til at tage hånd om de 
konflikter, der må dukke op. Vi gjorde 
det ikke for at skræmme nogen 
eller for at lægge op til at fyre eller 
korsfæste nogen, men for at skabe 
et sam arbejde om at finde løsninger 
på de problemer, folk må opleve i 
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Motion blev en del af festival-livet, da Kia Liv Fischer og Marianne Eihilt sørgede 
for både morgengymnastik og danse-undervisning i Svinestien.

- På vores hjem skaber vi rammer, 
hvor børnene kan få rum og ro til at 
blive børn igen. Det handler ikke kun 
om, at overvægtige børn skal tabe 
sig, men i høj grad om det, der er 
indeni. Mange af børnene har været 
udsat for mobning i skolen og har 
været holdt uden for fællesskabet, og 
de oplever hos os for første gang at 
få en ven, siger Bente Duusgaard.

Hun fortæller, at 120.000 kr. konkret 
betyder, at to børn kan komme på 
10 ugers ophold på et af julemærke-
hjemmene. 

KØ I 15 MÅNEDER
Hvert år hjælper de fire julemærke-
hjem i Danmark 700 børn i alderen  
6 til 14 år til en lettere hverdag. Lige 
nu er der 750 børn på venteliste til et 
ophold på julemærkehjem. 

Ventetiden er op mod 15 måneder,  
men den kan altså nu blive lidt 
kortere  takket være bidraget fra  
DC og SmukFlæsk. •

klar beskeD  oM trivsel
- Jeg synes, at det er helt i orden, at man laver en ikke-anonym undersøgelse. 
Så skriver man kun det, man kan stå inde for. Det er kun reel kritik, der kom-
mer frem, ikke skjult mobning eller eksempelvis unødvendigt brok over mester, 
siger robin Frederiksen.

 - Min kritik gik på, at vi alt for sjældent bliver motiveret ved at få ros for vores 
arbejde. Hvis du ikke hører noget, går det godt. Men hvis det ikke går godt,  
skal du nok høre for det!

vi vil Ha’ ros for goDt arbeJDe

Robin Frederiksen, slagtegangen på DC Ringsted, var til samtale med 
 arbejdsmiljø-repræsentant Jan Volthers, mester Bent Jepsen, driftsleder 
Dan H. Pedersen og produktionschef Jens Lægteskov.

ind gået mellem medarbejderen 
og  lederne, så alle kan tage del i 
løsnings-processen. Vores målsæt-
ning er, at alle skal være glade for 
at gå på arbejde. Man bruger en 
tredjedel af sit liv på at gå på arbejde, 
så man skal have det godt, både når 
man kommer, og når man går hjem 
igen, siger Jan Volthers. 

Ifølge mester Bent Jepsen har DC 
ringsted tre måneder efter under-

søgelsen fået skabt et mere åbent 
rum til at snakke arbejdsmiljø i. 

LØBENDE PROCEs
- Vi tog mange små konflikter i 
 op løbet under samtalerne, men vi  
har stadig masser at arbejde med. 

- Det er en løbende proces at forbedre 
 arbejdsmiljøet, og nu har vi fået åbnet 
op for en god dialog mellem med-
arbejdere og ledere, siger Bent Jepsen.

Han er ikke i tvivl om, at kollegerne 
på slagtegangen nok skal holde 
lederne op på de aftaler, der blev 
indgået efter undersøgelsen.

- Ligesom vi bad medarbejderne stå 
ved deres kritik, må vi selv stå ved 
vores aftaler. Det er et fælles projekt, 
siger Bent Jepsen. •
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når chauffører, gæster og medarbej-
dere drejer af motorvejen og tager 
den tredje frakørsel i rundkørslen  
på Østbirkvej, kører de ind på  
DC Horsens’ område. Det første,  
de møder, er portvagten.

Her i glasburet med alle skærmene 
og alarmerne sidder to vagter fra 
 Securitas. I dag, da krogen er på 
besøg, er det Malene og Allan, der 
passer på DC.

aLLE REgIstREREs
- Alle, der kommer til DC, skal have 

Malene og allan 
Passer PÅ DC
Portvagten i Horsens er branDvagt, skaDestue og 
veJen inD til DanisH CroWn.
af siMone lorentZen 
foto Claus Petersen

en god oplevelse. Det hjælper vi med 
at sørge for. Vi byder velkommen, for-
klarer reglerne og guider eksempelvis 
de udenlandske chauffører igennem 
systemet, hvis det nu er første gang, 
de er her, fortæller Malene.

I dag sidder hun ved vinduet til højre, 
som er indgangen til DC. 

Her sørger hun for, at ingen kommer  
ind på DC Horsens uden at blive 
 registreret. Medarbejderne bipper  
sig ind og ud med deres medarbejder-
kort ved indgangene, biler bliver 

© Wulffmorgenthaler - Af mikael Wulff og Anders morgenthaler.

WulffMorgentHaler

JOBBENE I DaNIsH CROWN ER MaNgE Og aLsIDIgE. 
NOgLE KØBER HaNDsKER, aNDRE uDVIKLER NYE 

PRODuKtER, Og NOgLE LaVER NOgEt HELt tREDJE.

aLt I aLt aRBEJDER Du saMMEN MED 8000 KOLLEgER. 
VED Du, HVaD DE aNDRE gÅR Og LaVER?

DENNE gaNg HILsER KROgEN PÅ HOs PORtVagtEN, 
sOM ER DC’s aNsIgt uDaDtIL.

registreret  på nummerpladen, og alle 
gæster til slagteriet skal forbi Malene 
og skrives ind i gæstebogen.

- Vi er her ikke for at genere folk, 
selvom nogen kan synes, at det tager 
lidt for lang tid at komme igennem, 
på trods af at det måske er femte 
eller tyvende gang, de kommer på 
slagteriet, siger Malene.

LIV ELLER DØD
Hun fortæller, at det ikke kun er for 
at beskytte DC’s ejendom mod tyveri 
og hærværk.

- Det er i høj grad et spørgsmål om 
vores gæsters egen sikkerhed. Hvis 
nu anlægget bryder i brand, kan det 
betyde liv eller død, at vi ved, hvor 
mange personer der er gået gennem 
portene. Vi skal kunne give præcis 
besked til brandvæsenet om, hvem 
og hvor mange der opholder sig på 
slagteriet, siger hun.

Malene og Allan fra Securitas optræder af sikkerhedshensyn kun med fornavn. Deres fulde navne er Krogens redaktion bekendt.
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- aLLE, DER 
 KOMMER tIL DC, 
sKaL HaVE EN gOD 
OPLEVELsE.
Malene, portvagt.

sÅDaN LØsER Du suDOKu
Sudoku udfyldes ved at skrive tal i de 
tomme felter, så hver vandret række, 
hver lodret række og hver af  
3x3-kasserne indeholder tallene 1-9.

God fornøjelse!

B:
 S

væ
r

A
: L

et

Tryghed er kodeordet for Malenes og 
Allans arbejde. 

sKaDEstuE
Udover at overvåge brandalarmer og 
tyverialarmer og registrere gæster 
fungerer deres kontor som en mini-
skadestue. Mange slagteriarbejdere 
har været forbi Securitas-folkene 
med større eller mindre skader, som 
enten behandles med det samme 
 eller bliver vurderet til at kræve en  
tur på skadestuen i Horsens. 

- og bare det, at vi er til stede som 
synlige vagter på anlægget, er en 
 vigtig del af vores job. Det handler ikke 

om, at vi skal ud og fange banditter, 
men om at sende et tydeligt signal 
om at vi er her, og ja, vi passer på DC, 
siger Allan.

KONtROL ER CENtRaLt
I dag sidder Allan ved vinduet i 
venstre side af vagtkontoret. Her 
registrerer  han bilerne, når de kører 
ud fra  fabrikken. Ind imellem vinker 
han en bil ind for at kontrollere, at 
der ikke er nogen, der løber med DC’s 
ejendom.  Han for tæller, at det er 
yderst  sjældent, at det sker.

over skrivebordet hænger seks tv-
skærme, der konstant viser live-video 

fra andre slagterier, hvor der ikke 
er portvagter til stede. Så hvis du 
ringer på døren i Sæby, er det Allan i 
Horsens,  der svarer og lukker dig ind. 

 rullende vagtplaner, men tit er de to 
på arbejde sammen.

- Man kommer til at kende hinanden 
rigtigt godt, når man arbejder sam-
men i 12 timer af gangen. Heldigvis 
er her plads til en fri tone, så vi kan 
lave lidt sjov med hinanden. Det 
smitter nok af på den måde, vi byder 
folk velkommen på, siger Allan.

- Ja, det er vigtigt, at vi holder den 
gode tone, så vi kan møde gæster 
og samarbejdspartnere med et smil, 
tilføjer Malene.

Med et smil. •

Dansk, tysk, engelsk og fagter. Der kommer mange udenlandske chauffører til portvagten, så tit foregår 
samtalen mellem Malene, Allan og chaufførerne på en blanding af flere sprog.

3 9 7 4 1 8 6 5 2
8 1 2 5 3 6 7 9 4
5 4 6 7 9 2 3 1 8
9 2 3 8 5 4 1 6 7
4 8 1 9 6 7 2 3 5
6 7 5 1 2 3 8 4 9
7 3 4 6 8 5 9 2 1
1 6 8 2 4 9 5 7 3
2 5 9 3 7 1 4 8 6

3 2 1 7 5 8 4 6 9
4 9 5 1 2 6 7 3 8
8 6 7 3 9 4 1 2 5
6 4 9 2 7 5 3 8 1
1 7 8 9 6 3 2 5 4
2 5 3 4 8 1 6 9 7
5 1 4 6 3 9 8 7 2
7 8 6 5 4 2 9 1 3
9 3 2 8 1 7 5 4 6

Malene og Allan har begge arbejdet 
i vagten på DC i knap to år. De har 
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erHVerVSAkADeMI AArHUS HAr I 
 SAMArBeJDe MeD DAnISH CroWn UDVIkLeT 
en nY UDDAnneLSe SoM  MILJØTeknoLog – 
Den FØrSTe AF SIn SLAgS I eUroPA.
af torsten sØnDergaarD

Miljøteknolog. Det er navnet på en ny 
uddannelse, som netop er begyndt 
på erhvervsakademi Aarhus.

Uddannelsen er udviklet blandt andet, 
fordi Danish Crown har efterspurgt 
mennesker med netop de egenskaber, 
som miljøteknologer kommer til at 
besidde efter endt uddannelse.

sVÆRt at FÅ DE REttE FOLK
- Miljø-området bliver stadig mere 
kompliceret rent lovgivningsmæssigt,  
og danske virksomheder går stadig 
mere op i miljø og bæredygtig pro-
duktion. Derfor har vi brug for nogle 
knalddygtige medarbejdere, der kan 
være med til at drive udviklingen, 
siger Charlotte Thy.

Hun er miljøchef i Danish Crown 
og forklarer, at det er blevet stadig 
sværere for Danish Crown at hyre den 
rette arbejdskraft, når miljø-stillin-
gerne slås op ude på slagterierne.

- Vi oplever simpelthen et skævt 
ansøgerfelt, hvor ansøgerne enten 
er for kvalificerede eller for under-
kvalificerede. Derfor håber vi, at vi 
med denne målrettede og praktisk 

orienteret uddannelse i fremtiden 
vil modtage ansøgere til stillingerne 
med de rette kvalifikationer.

PRaKtIsK uDDaNNELsE
Miljøteknolog-uddannelsen er en kort 
videregående uddannelse med en 
mere praktisk tilgang til faget end for 
eksempel biologer og miljø-ingeniører.

uddannelse hos erhvervsakademi 
Aarhus. Hun forklarer, at erhvervs-
akademiet har haft et tæt samarbej-
de med blandt andet Danish Crown 
om uddannelsen.

- Vi har haft et tæt samarbejde med 
virksomheder og institutioner gennem  
hele udviklingen af uddannelsen, og 
det har været altafgørende. Uden dem 
havde vi ikke kunnet lave uddannel-
sen, siger Dorte Ydemann Pedersen.

Foruden Danish Crown har også 
Arla, novo nordisk, Danisco og flere 
 kommuner været med i udviklingen 
af miljøteknolog-uddannelsen. •

Her er løsningerne på Sudoku-opgaverne på side 13:
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•	 Danish Crown eksporterede 
160.000 tons svinekød til kina  
i 2011

•	 Det vil sige, at vi hver eneste time 
døgnet rundt hele året sender en 
container af sted til en kinesisk 
kunde

•	 Blandt andet sender DC hvert år  
33 millioner grisetæer til kina

•	 Det svarer til 6.732 km grisetæer, 
hvis man lægger alle tæerne i en 
lang linje

•	 Der er 7.305 km fra københavn til 
Beijing, så DC’s produktion på 13 
måneder kan række helt til den 
kinesiske hovedstad

•	 Forventningen er, at eksporten i år 
vokser til 180.000-200.000 tons

•	 Den danske eksport fra landbrugs- 
og fødevare-erhvervet til kina løber 
op i 11 milliarder kr.

•	 Landbrugs- og fødevare-eksporten 
tegner sig dermed for 46 procent af 
hele den danske eksport til kina.

DC bag ny MilJØ-
uDDannelse

- VI HaR BRug  
FOR NOgLE 
KNaLD DYgtIgE 
 MED aRBEJDERE, 
DER KaN DRIVE 
 uDVIKLINgEN.
Charlotte Thy, miljøchef.

- Miljøteknolog-uddannelsen er 
opbygget meget praktisk, idet 
virksomhederne har efterspurgt en 
uddannelse, der er knapt så teoretisk 
fokuseret som mange af de andre 
miljøuddannelser i dag, siger Dorte 
Ydemann Pedersen.

tÆt saMaRBEJDE
Hun er uddannelseschef for den nye 
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Burgere er festivalmad. Det er 
slået fast efter årets roskilde 
Festival. 

Danish Crowns salg af burger-
bøffer steg med 40.000 til i alt 
247.000.

Fabrikker fra både Danish Crown 
og Tulip arbejdede på højtryk for 
at levere burgerbøffer til roskilde 
 Festivalens mere end 100.000  
sultne gæster. 

- Vi leverer en høj kvalitet, og 
kvalitet sælger. Det er den simple 
forklaring på vores stigende 
salg til madboderne  på roskilde 
 Festivalen, siger salgschef i DC 
Beef erling Jensen. 

Tulip leverede 120.000 frosne 
og 27.000 ferske bøffer, mens 
Danish Crown afsatte 100.000 
ferske bøffer. 
 
Udover burgerbøffer solgte 
Danish  Crown og Tulip ni tons 
hakket  oksekød og godt to tons 
andre  kødlækkerier som skinke, 
pepperoni og spidsbryst.

250.000 
festival-
bØffer
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Jubilarer  
september-oKtober

HernIng SD
7. september 2012
25 års jubilæum
Kate Lauritsen
Slagtegangen

HorSenS
5. oktober 2012
25 års jubilæum
Palle Lindkvist Hadbjerg
Slagtegang

rIngSTeD
28. september 2012
25 års jubilæum
Henrik Jess Hansen
Slagtegang

SkJern
2. oktober 2012
40 års jubilæum
Egon Jensen
Detailpakkeri

SÆBY
21. september 2012
25 års jubilæum
Robert Møller
Forende-afdeling

21. september 2012
25 års jubilæum
søren Jensen sørensen
opskæring

frilanDs- 
gÅrDen 
inDviet
“Jeg en gård mig bygge vil”. Sådan 
sang Frilands leverandører og gæster 
ved indvielsen 23. juni af Frilands-
gården i Danmarks Parken, randers 
regnskovs nye udendørsoplevelse.

Frilandsgården blev indviet og 
 navngivet ved den officielle ind-
vielse af Danmarks Parken. Den blev 
foretaget af protektor for randers 
regnskov grevinde Alexandra, der 
havde sin mand, Martin Jørgensen,  
og de to sønner, prinserne nikolai og 
Felix, med.

Med indvielse af Frilandsgården  har 
Friland fået et nyt udstillings vindue  
over for forbrugerne, der her kan lære 
om Frilands dyr og produkter. •

Mens de danske atleter ved oL i 
 London blev flittigt omtalt under  
hele olympiaden, var der ikke meget 
fokus på den danske boksedommer  
Lars Brovil.

Det skyldtes blandt andet, at bokse-
dommerne var spærret  inde under 
hele bokseturneringen, hvor militær-  
og politifolk effektivt sikrede,  at 
ingen nærmede sig.

- Indmarchen var en kæmpe 
oplevelse,  og følelsen af at være  
med i hele den olympiske bevægelse 
og være på stadion var fantastisk.  
Til gengæld var det utrolig hårdt 
at være spærret inde under hele 
 olympiaden, fortæller Lars Brovil.

Han er til daglig salgschef i Tulips 
food service-afdeling.

OVERVÅgNINg OVERaLt
Ikke bare hotellet var bevogtet. også 
elevatorerne og den etage, hvor 
 boksedommerne boede, var under  

tuliP-DoMMer lukket 
uD af buret

24 timers overvågning. Dommerne 
kom kun ud, når de skulle gå de 300 
meter fra hotellet til boksehallen.

- Vi fik at vide, at det handlede om, 
at vi skulle beskyttes, men jeg havde 
det utrolig svært med at være under 
overvågning hele tiden. For at sikre 
sig mod alle mistanker om snyd var 
der samtidig en regel om, at der 
maksimalt måtte være tre dommere 
på samme hotelværelse ad gangen, 
så det var også svært at være social, 
fortæller Lars Brovil.

DØMtE FINaLER
Han var derfor lykkelig for at slippe ud, 
da olympiaden var vel overstået. Sam-
tidig glæder han sig over, at han fik lov 
til at dømme masser af kampe.

- Jeg dømte fem kampe i ringen og 
medvirkede derudover som point-
dommer i yderligere 36 kampe. Jeg 
var også med som pointdommer 
i flere finaler, og det var en stor 
 oplevelse, siger Lars Brovil.

Boksning er nemlig utrolig populært i 
forbindelse med oL, og der var udsolgt 
i arenaen under samtlige stævner.

- Det betød 10.200 tilskuere i hallen 
hver gang. Det gjorde, at man ikke 
kunne høre, hvad man selv tænkte, 
men det var også fantastisk at være 
en del af, siger Lars Brovil.

MÅsKE RIO I 2016
Han havde forventet, at oL i London 
ville blive hans eneste optræden ved 
en olympiade, da det tidligere kun 
har været muligt at dømme ét oL 
for en boksedommer. De regler bliver 
imidlertid ændret nu. Lars Brovil ved 
dog ikke, om han har mod på at tage 
med til rio i 2016.

- Lige nu har jeg brug for at være sam-
men med min familie og fordøje alle 
indtrykkene fra London. Så må tiden 
vise, om det bliver aktuelt at dømme 
ved oL i rio, siger Lars Brovil. •

DeT VAr BÅDe HÅrDT ArBeJDe og en STor 
 oPLeVeLSe For SALgSCHeF LArS BroVIL AT 
VÆre  BokSeDoMMer VeD oL.
af rune Jungberg PeDersen

For Lars Brovil var det en både 
stor og speciel oplevelse at 

dømme boksekampe under OL 
i London. Foto: Privat.
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HaR Du EN gOD IDé? 
Har du en idé til en historie? 
er der en artikel, du savner at 
læse i dit medarbejderblad? 
 eller et emne, du synes, trænger  
til at blive sat fokus på? Så 
grib fat i dit lokale medlem af 
 redaktionsudvalget, eller ring  eller 
mail til krogens redaktør  
Lisbeth Carøe på 8919 1407 eller 
lica@danishcrown.dk

Den 14. juli 1887 gik 500 landmænd 
på Horsens-egnen sammen for at 
etablere Danmarks første andels-
slagteri. Det er det, der i dag er 
 europas største svineslagteri og 
verdens næststørste: Danish Crown.

125 år senere - den 14. juli 2012 – 
stævnede bramsejlskonnerten Maja 
ud af Hvide Sande for at sejle til 
england med saltet flæsk.

Danish Crown har været en del af 
danskernes madhistorie i 125 år – og 
uanset om det har været til bryllup-
per, fester, skolemadpakker eller hver-
dagens kødgryder, har vi i alle årene 
været en del af danskernes historie.

I Danish Crown markerer vi de 125 år 
på flere måder. england er basis for 
hele historien om Danish Crowns op-
ståen, for det var eksporten af bacon, 
der gav startskuddet til de danske 
andels-slagterier. 

Det er også derfor, at det største 
arrangement har været med bacon-
skibet, der ankrede op i London 
i ni dage under oL for at huse 
forretnings-forbindelser, journalister  
og  andre interessenter. Alle har 
fået flæsk på den håndholdte måde 
 serveret på dækket.

125 Års MaDHistorie
I London markedsførte vi 100% 
Dansk Svinekød og inviterede en 
 række stjernekokke, som har haft 
travlt i DC’s køkken. Vi har haft besøg 
fra hele verden. 

Først og fremmest har vor egen 
kongefamilie været forbi, og medier 
som Cnn, Sunday Times, The Inde-
pendent, Australian FoX - og endda 
Al Jazeera – har bragt indslag om 
baconskibet, så budskabet om Danish 
Crown er gået verden rundt. 

Markeringen af jubilæet fortsætter til 
Danmarks største madfestival Food 
Festival i Aarhus – og hos os selv 
med en lang række jubilæumsfester 
rundt om på afdelingerne.

125 år kommer ikke af sig selv. 
grundlæggende er virksomheder, der 
kan markere 125 års jubilæum, gjort 
af et særligt stof. Jeg er stolt af at stå 
i spidsen for en virksomhed, der er 
skabt af fremsynede ejere og dygtige 
medarbejdere, som i fællesskab er 
med til at udvikle selskabet og sikre 
vores fortsatte historie.

Jeg vil gerne takke alle medarbejdere 
for jeres indsats for Danish Crown. 
Mange af jer har været med på rejsen 
i mange år – det kan jeg se på antal-

let af jubilæer, der markeres hvert 
eneste år i DC.

Jeg glæder mig til sammen med jer 
at føre Danish Crown videre mod det 
næste store jubilæum.

og god fornøjelse med festerne. Jeg 
håber, I vil hygge jer – også med den 
hilsen, vi fra ledelsens side sender  
på video.

Tillykke til alle med de første 125 år
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