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Belønningsmedalje efter 50 år hos Dines Jørgensen & Co.
I dag er det ikke så ofte man ser det, men hvis man har været ved samme virksomhed i 50
år, kan man indstilles til Den Kongelige Belønningsmedalje for tro tjeneste. Denne
belønningsmedalje er monarkens private fortjenstmedalje, der uddeles for særlige
fortjenester. Det er beskrivelsen som følger medaljen, og hos Rådgivende Ingeniører Dines
Jørgensen & Co. A/S i Hillerød var der heller ingen tvivl om, at denne medalje skulle Bente
Hansen indstilles til, da hun i august måned holdt jubilæum efter 50 års tro arbejdsindsats i
firmaet.

Så det var en meget beæret Bente, som i den forgangne uge fik overrakt medaljen af
administrerende direktør Ole Rasmussen, under overværelse af kollegaer og 2 tidligere
generationer af direktører (Ib Andersen og Arne Peter Jørgensen). Som Bente selv forklarer, så
har hun arbejdet under 5 forskellige direktører igennem sin tid i firmaet og har endda oplevet
stifteren Dines Jørgensen, heraf navnet Dines Jørgensen & Co A/S.
”Når jeg ser tilbage på de 50 år, som er gået, kan jeg godt se, at der er sket rigtig meget
udviklingsmæssigt både teknologisk såvel som med menneskelige ressourcer, og de rammer som
der arbejdes under”, fortæller Bente. Hun startede som 17-årig i firmaet som kontorelev efter
bestået realeksamen i 1965, adressen var dengang Frejasvej 5 i Hillerød. Dengang var der
omkring 20 medarbejdere, hovedsageligt ingeniører. Som en del af en kontoruddannelse skiftede
hun imellem uddannelse på Hillerød Handelsskole og arbejdet hos Dines Jørgensen i de første
2 ½ år.
Arbejdsgangene var dengang meget anderledes end i dag, hvor der er indført it alle steder.
Ingeniørerne skrev alt ned i kladdeform så som breve og udbudsmaterialer, som derpå blev
skrevet rent af pigerne på kontoret. Breve blev skrevet med karbonpapir, ofte med 3 lag
karbonpapir imellem, ”så det var skidt, hvis man fik skrevet forkert”, husker Bente med et smil på
læben. ”Vi havde dog en slags kopimaskine, som fungerede lidt ligesom, når man skulle fremkalde
billeder. Udbudsmaterialerne blev skrevet på stencils og blev trykt på en duplikator”.
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I 1967 flyttede firmaet ud på Kirsebæralle 9, hvor det også ligger i dag. Her blev pigerne på
kontoret præsenteret for elektriske IBM skrivemaskiner med kuglehoved og en IBM med en meget
lille hukommelse, nemlig på hele 3 linjer. Når hun ser tilbage, har der været mange spændende
opgaver, men også dem som har været årsag til forandring. Bente genkalder sig en særlig opgave
i midten af 80’erne, hvor kunden havde en klar forventning om, at beskrivelser og notater blev
skrevet på computer og printet på printer. ”Det var klart med til at sætte skub i udviklingen, for vi vil
jo rigtig gerne møde kundernes forventninger. I starten investerede firmaet dog kun i en pc, som vi
piger på kontoret brugte på skift til at skrive for alle ingeniørerne”, fortæller hun videre. Ledelsen
har da også kunnet se, at der var mange fordele ved at kunne lagre alle informationerne
elektronisk. Siden da, er det gået stærkt med den elektroniske udvikling, hvor alle medarbejdere
helt naturligt har fået deres egen computer med printer tilgang.
I dag arbejder hun som administrativ medarbejder med gang i mange aktiviteter samtidigt. Hun
skriver stadig breve og udbudsmaterialer, men i noget mindre omfang. Nu er det nærmere
assisterende tekstbehandling på de dokumenter, som ingeniørerne selv skriver, udarbejdelse af
prækvalifikationsmateriale, kort sagt en mangfoldighed af opgaver som administreres i fællesskab
med kollegaerne på kontoret.
”Der har været opgangstider, og der har været nedgangstider, som der jo er i alle brancher, men
når skuden blev vendt, og det gik fremad igen, føltes det godt at være en del af teamet”, siger hun.
Derfor har hun ikke tænkt over tiden, som således er gået med at være en del af udviklingen i et
spændende og veldrevet firma. Selvom hun føler sig som en 25-årig af sind, kan man ikke lade
være med at spørge, hvad hun siger til at trække sig tilbage på pension, som hun aldersmæssigt
er berettiget til. Dertil svarer hun: ”Så længe jeg har noget at byde ind med her på arbejdsmarkedet
og kan yde mit hos Dines Jørgensen & Co., så kan jeg ikke drømme om andet end at møde på
arbejde. Måske indenfor en 5-årig tidshorisont vil jeg overveje ligeså stille at trappe ned og forlade
arbejdslivet til fordel for den stak bøger, der ligger og venter på at blive læst, udføre lidt frivilligt
arbejde eller studere historie”.
Spørger man vores administrerende direktør Ole Rasmussen, så må Bente gerne forsætte det
gode arbejde. ”Hun er i alle henseender en dygtig og vellidt medarbejder. Det er de menneskelige
ressourcer, som er altafgørende for vores forretning, hvor vi leverer know how indenfor bygge- og
anlægssektoren. Vi er med hele vejen i rådgivningsprocessen, hvor vi involverer kunderne og
opbygger gode kunderelationer”. ”Bente er altid venlig og imødekommende, men hun har også en
insisterende facon, som indgyder den respekt, der skal til, for at aftaler kommer på plads i sidste
ende”, slutter Ole Rasmussen af.

