
Det handler tværtimod om at 
føle sig godt tilpas, at være rigtig 
godt tilfreds med det, man har, 
at opleve gensidig respekt og at 
være blevet udfordret undervejs, 
så man netop ikke gror fast. Sådan 
har det været for Keld Jensen, som 
den 1. marts 2021 går på efterløn 
efter knap 46 års tro tjeneste som 
klejnsmed hos Blunico A/S. 

Datidens lærling

Tilbage i 1975 startede Keld Jensen som 
arbejdsmand hos Bluico A/S, som dengang 
hed Graversen & Blæsbjerg og derefter 
B. Rustfrit Stål. Året efter tog de ham i 
lære som smed. Der var i alt 7-8 ansatte 
inklusiv direktionen, og Keld Jensen var 
en af tre lærlinge. Da lærlingene udgjorde 
en stor del af de ansatte, blev de sat til at 
varetage alle produktionsopgaver fra start 
til slut. På den måde prøvede man som 
lærling kræfter med alle led i produktionen 
og fik lov til at udarbejde alle slags opgaver. 
Keld fortæller, at en af opgaverne dengang 
var udarbejdelse af emner til konvektions-
ovne. En opgave som stadig følger ham 
den dag i dag, da dele til konvektionsovne 
stadig er en af opgaverne hos Blunico 
A/S. Dog produceres disse ovndele natur-
ligvis på helt anden vis i dag end dengang, 
for meget må siges at være sket siden da. 

Alle har brug for at 
blive set og anerkendt

Med knap 46 års ansættelse hos samme 
virksomhed oplever man unægteligt en 

med at udvikle sig og dygtiggøre sig på 
området. Blunico har i min tid også været 
igennem et generationsskifte fra faderen 
Poul Ulsøe til sønnen Bo Ulsøe. Det var 
da noget, man lige skulle se an dengang, 
og alle skulle finde sin plads med den nye 
direktion. Men der skal jo nyt til, og det læ-
rer vi alle af”, siger Keld Jensen og tilføjer - 
”Blunico er en virksomhed, der følger med 
udviklingen. Her bliver købt nye maskiner 
og gjort nye tiltag - også for os medarbej-
dere. Der er en god tone og jargon blandt 
medarbejdere, og personligt oplever jeg 
en rigtig god kemi på tværs af firmaet. Bo 
(adm. direktør/indehaver) kommer rundt i 
produktionen hver morgen og siger god-
morgen - det, synes jeg, er vigtigt. Alle 
medarbejdere har brug for at blive set og 
anderkendt på den ene eller anden måde. 
Man kan ikke gøre alle tilfredse, og der vil 
altid være noget, man ikke nødvendigvis 
er enig i, men her er der plads til, at man 

En anerkendelse 
de færreste opnår

kan gå til ledelsen og ytre sig. Det synes 
jeg, er vigtigt”, siger Keld. Udviklingen og 
digitaliseringen der er sket gennem årene 
har været med til, at Keld ikke er ”groet 
fast”. ”Udviklingen stiller ikke kun krav til 
firmaet og ledelsen men også til os med-
arbejdere. Vi skal også følge med udvik-
lingen og dygtiggøre os, og det, synes 
jeg, har været meget interessant og lære-
rigt. Det har været med til, at min hverdag 
hos Blunico ikke har ”stået stille” i gen-
nem alle årene”.    

_________________________

“Jeg vil se tilbage på et 
spændende arbejdsliv i et 
godt og solidt firma med 
fantastiske kolleger.”  

Keld Jensen

_________________________

Keld med et beskedent smil, der røber en 
forsigtig men berettiget stolthed.

En ny og anderledes 
hverdag venter

Nu er tiden kommet til, at Keld kan trække 
arbejds-stikket og gå på efterløn. Han kan 
se tilbage på knap 46 års tro tjeneste 
hos Blunico A/S. Mere end 45 år med 
en masse gode oplevelser i bagagen og 
ikke mindst en tid med rigtig mange gode 
kolleger. ”Jeg tager rigtig meget med her-
fra, og jeg vil se tilbage på et spændende 
arbejdsliv i et godt og solidt firma med 
fantastisk gode kolleger. Nu venter der 
mig en ny og anderledes hverdag, hvor jeg 
nok skal bruge lidt mere tid på golfbanen 
og på lystfiskeri, som jeg også bruger en 
del tid på. Om jeg kommer til at savne 
smedefaget må tiden vise. Mine mange 
års erfaring kan man i hvert fald ikke tage 
fra mig”, afslutter Keld Jensen.
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Nogen vil måske mene, at man er ”groet 
fast”, hvis man har arbejdet samme sted 
i næsten 46 år. Det er dog langt fra sandt. 
_____________________________________________________

Den Kongelige 
Belønningsmedalje

Knap 46 års tro tjeneste hos Blunico A/S 
har netop været årsagen til, at Keld Jensen 
er indstillet til Den Kongelige Belønnings-
medalje. En medalje og anerkendelse som 
de færreste opnår. Administrerende direk-
tør hos Blunico A/S Bo Ulsøe fortæller: 
”Keld har været en meget loyal, tillidsfuld 
og dygtig medarbejder i over 46 år. Det 
er en indsats, vi påskønner utrolig meget. 
Derfor mener vi også, at Keld er berettiget 
til den ærefulde anerkendelse, som vi har 
indstillet ham til”. Med sådan en indstil-
lelse, kan Keld Jensen se frem til senere 
på året at skulle modtage Den kongelinge 
Belønningsmedalje og ligeledes hilse på 
Hendes Majestæt Dronning Margrethe. 
En oplevelse Keld tager stille og roligt, 
men som han naturligvis også betragter 
som værende noget særligt og tilfredsstil-
lende. ”Det bliver da meget sjovt”, siger 

Der var blomster, vin og gaver 
fra firmaet og fra kollegerne til 
både Keld og Keld’s kone.

Keld Jensen’s sidste arbejdsdag 
blev markeret med food truck, 

taler, blomster og gaver.

Den sidste arbejdsdag
Fredag d. 26. februar var Keld Jensen’s sidste arbejdsdag efter 
knap 46 års ansættelse hos Blunico A/S. ”En dag med blandede 
følelser”, som Keld selv beskrev den.

masse forandring og udvikling. Digitali-
seringen af produktion og maskiner har 
spillet en stor rolle, og det har været med 
til at gøre udviklingen spændende, synes 
Keld Jensen. 

_________________________

“Keld har været en meget loyal, 
tillidsfuld og dygtig medar-
bejder i knap 46 år. Det er en 
indsats, vi på-
skønner utrolig 
meget. Derfor 
mener vi også, 
at Keld er be-
rettiget til den 
ærefulde aner-
kendelse, som 
vi har indstillet 
ham til”  

Bo Ulsøe, adm. 
direktør Blunico A/S

_____________

”Der er sket meget 
gennem årene hos 
Blunico. Udviklingen 
på maskinerne og pro-
duktionen har været 
interessant at følge, og 
det har været spæn-
dende at blive ved 


