
Viljestærk og engageret 

Årets lærling vil være en vigtig brik i Stark 

Af Ingeborg D. Nielsen Horsens Folkeblad 

For fem år siden startede han som voksenlærling hos Stark i Horsens. I januar afsluttede han uddannelse 
nummer to med topkarakteren 12. I dag er han fastansat og på vej mod ledelsesansvar - og i går modtog 
Anders Bjørnskov Andersen DI 
Horsens' lærlingepris.  

Det skete i forbindelse med det 
årlige DI Horsens Erhvervstræf på 
Industrimuseet, og det skortede 
ikke på roserne, da DI's 
næstformand i Horsens, Per 
Laursen, overrakte prisen. 

- Vi hædrer i år en lærling, som ikke 
alene er faglig dygtig, men som også 
er flittig og opfindsom og en god 
kollega med fine menneskelige 
egenskaber, sagde han bl.a. og 
læste op fra indstillingen fra 
arbejdsgiveren, Stark 
Stjernholm/Kalkværket: 

- Anders er 100 pct. engageret, initiativrig, stabil, ærlig og i besiddelse af et smittende venligt sind til gavn 
for både kolleger og kunder. 

En rollemodel 

Kaj Wohlert, adm. direktør i Stark Stjernholm/Kalkværket, kalder Anders Bjørnskov Madsen "et lysende 
eksempel på, hvordan et ungt menneske med flid og vilje kan nå toppen. Kort sagt er han en god 
rollemodel for andre." 

Da Anders Bjørnskov Madsen blev ansat i Stark som voksenlærling inden for lager og logistik, var det 
starten på et nyt liv efter en blakket fortid, der involverede stoffer og kriminalitet. En fortid, som den nu 38-
årige familiefar med sin jernvilje har lagt helt bag sig. 

- Det er klart, at min baggrund gør, at jeg er ekstra stolt af at stå her med lærlingeprisen i dag. 

- Det gør mig så glad og stolt, at jeg er en del af en så rummelig virksomhed som Stark, der gav mig en 
chance trods min fortid, og som nu giver mig så stor en cadeau ved at indstille mig til lærlingeprisen. 

- Det er et kolloenormt skulderklap at få i dag. Det er års hård læretid, der nu bliver belønnet, og det gør 
mig ikke bare glad og stolt, men giver mig også endnu mere mod på at yde en ekstra indsats. Det giver mig 
ny energi til at nå mine mål, siger årets lærling, der allerede er godt på vej i den forbindelse: 

- Mit mål lige nu - inden jeg sætter alt for store mål - er at få tilegnet mig noget rutine. På sigt er målet, at 
jeg bliver en vigtig brik i Stark. 

Diplom, blomster og et fint ur fulgte med lærlingeprisen, men 38-årige Anders 
Bjørnskov Andersen var mest glad for det skulderklap, han fik med prisen, og 
for den mulighed han hos Stark har haft for at udvikle sig både fagligt og 
menneskeligt. Her ses han ved prisoverrækkelsen med DI Horsens’ næstfor-
mand, Per Laursen (tv), og adm. direktør i Stark Stjernholm/Kalkværket 
Kaj Wohlert. 



Jeg er ikke den, jeg var engang 

Anders sagde farvel til stoffer og kriminalitet og goddag til et nyt liv 

Af Ingeborg D. Nielsen Horsens Folkeblad 

HORSENS - Misbrug og fængselsstraffe har været en del af Anders Bjørnskovs liv, fra han var teenager og 
indtil for knapt fem år siden. 

Det var det tredje behandlingsforløb, der skulle vise sig at blive en succes for den nu 37-årige familiefar. 
Efter 18 måneders behandling, som han afsluttede i 2006, har han været stoffri, holdt sin sti ren, 
gennemført to uddannelser og senest fået fast job som lagerdisponent hos Stark i Horsens. 

- Det har krævet en god portion vilje og stædighed at nå dertil, hvor jeg er i dag. Jeg vil ikke sige, det har 
været nemt, det hele, men når man først finder ud af, hvad der ligger til grund for ens personlige 
problemer, så kan man gøre noget ved det, hvis man gider, siger Anders Bjørnskov, der er født i Horsens, 
men opvokset i Ørsted på Djursland. 

Efter den succesfulde behandling søgte han væk fra det problemfyldte miljø, han kom fra, og flyttede til 
Horsens for at starte en ny tilværelse. 

Virkede troværdig 

Stark og Anders Bjørnskov fik 
interesse for hinanden i 
forbindelse med et arrangement 
på handelsskolen i Horsens, 
hvor Anders Bjørnskov tog sin 
grunduddannelse. 

Med grønt lys fra Jobcenter 
Horsens indgik de sammen en 
praktikaftale. Anders Bjørnskov 
blev voksenlærling inden for 
lager og logistik, ansat på 
revalidering med løntilskud. 

- Anders virkede så troværdig, 
så uden at kende hele baggrunden tænkte jeg: "Det gør vi", fortæller Steen Mikkelsen, der er driftschef hos 
Stark og stod for ansættelsen. 

Men ansættelsesforholdet var ikke mange dage gammelt, inden lærlingen lagde alle kort på bordet og 
orienterede om sin fortid. 

- Jeg ønskede ikke at blive set på som en kriminel narkoman, der lige er kommet ud af behandling, så det 
var kun de nærmeste ledere og kolleger, jeg åbnede op for i starten, fortæller han. 

Den blakkede fortid ændrede ikke på tilliden fra firmaet. 

En chance til alle 

Driftschef hos Stark,Steen Mikkelsen (tv.), fik et troværdigt indtryk af Anders 
Bjørnskov og gav ham en chance. - Det har jeg fået fuldt udbytte af i dag. 
Anders har holdt hvert et ord, han har lovet. 



- Vi er mere interesserede i personlige kvaliteter end i, hvad man har lavet tidligere. Jeg synes, alle fortjener 
en chance, og man skal ikke lastes resten af livet, fordi man har stjålet et franskbrød, argumenterer Steen 
Mikkelsen. 

- Jeg tror stadig på det bedste i folk, og det viser sig næsten altid at bære frugt, fastholder han, da Anders 
Bjørnskov prøver at indskyde, at han nu har været mere kriminel end en franskbrødstyv. 

- Det er højst 10 pct., der tager røven på én, men succeshistorierne hober sig til gengæld op, siger Steen 
Mikkelsen. 

I løbet af det seneste halvandet år har Stark aktiveret 54 medarbejdere fra jobcenteret og efterfølgende 
skaffet fast job til 85 pct. af dem. Herudover har tre fået læreplads og andre tre fleksjob. Kun to af de 54 er 
afsluttet uden resultat. 

Ingen særbehandling 

Anders Bjørnskovs situation har ikke givet anledning til særbehandling i firmaet. 

- Vi har ikke pakket ham ind i vat, men vi har selvfølgelig haft hans fortid i mente, så vi kunne være klar til at 
hjælpe, hvis Anders kom på gyngende grund. Jeg synes, det er vigtigt, at man som leder kender 
baggrunden, for ellers kan man ikke hjælpe. Men Anders startede på en frisk, og han er blevet sat i arbejde 
præcis som alle andre. Niller forventede, at han begyndte at arbejde med det samme, forklarer Steen 
Mikkelsen. 

Det er lagerchefen Niels Jørren Laursen, der går under navnet "Niller", og han er af den gamle skole. 

- Ham løber man ikke om hjørner med. Han er bestemt, men han sagde også hurtigt til mig, at hvis jeg 
passede mit arbejde, blev jeg ikke fyret, så længe han var her. Jeg har utrolig meget respekt for ham, og jeg 
har følt mig tvunget til at stå op og passe mit arbejde hver dag. Han har helt sikkert betydet meget for, at 
jeg er kommet dertil, hvor jeg er i dag, siger Anders Bjørnskov. 

Kommende leder 

Selvom begge parter var godt tilfreds med forløbet, var der i første omgang ikke udsigt til fast job, da 
Anders Bjørnskov blev udlært hos Stark for godt et år siden. 

- Vi ville gerne arbejde os hen imod en fastansættelse, og i samråd blev vi enige om, at det ville gavne 
Anders med en overbyggende uddannelse, fortæller Steen Mikkelsen. 

Anders Bjørnskov havde mod på mere, så jobcenteret indvilgede i at forlænge planen. I januar afsluttede 
han den nye uddannelse som lager- og logistik-disponent med topkarakteren 12 og blev straks efter 
fastansat hos Stark, hvor næste skridt er ledelsesansvar. 

- Niller er 64 år, så vi arbejder nu hen imod at ruste Anders til at være leder, fortæller Steen Mikkelsen. 

- På et tidspunkt skal yngre kræfter jo tage over. Sådan er fødekæden, og jeg glæder mig da til, at jeg selv 
skal lære fra mig, fastslår Anders Bjørnskov. 

Indtil videre vil den tidligere misbruger give sine erfaringer fra livet videre til andre. Snart skal han ud og 
holde foredrag på skoler og behandlingshjem, og allerede nu er han startet som weekendvagt på et 
behandlingshjem. 

  



Rollemodel 

- Jeg føler, jeg har noget at give videre.  Jeg kan være en rollemodel for andre og vise, at det kan lade sig 
gøre, hvis man kæmper for det. Men det er 
også noget, jeg gør for at udvikle mig selv. Det 
fastholder mig i at huske, hvor jeg kommer fra, 
og hvad jeg skal passe på. Hvis tingene bliver 
svære, ved jeg i dag, hvordan jeg handler, siger 
han. 

- Jeg føler ikke, jeg er den person, jeg var 
engang. Så jeg er ikke længere bange for at 
ryge i saksen igen. 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Bjørnskov Andersen, gennemførte de 15 ugers skoledel af TRIN 3 uddannelsen, på EUC Lillebælt i 
Fredericia. Skoledelen består af 8 moduler, hvor eleverne bl.a. får taget personlighedstests, lærer om 
ledelsesteorier og arbejder med flere logistiktekniske emner. På dette år, som uddannelsen strækker sig 
over, undergik Anders en mærkbar forvandling, især i ledelsesdelen, hvor han lærte meget om sig selv som 
menneske, hvilket gav ham en række redskaber som han kunne tage med sig ud virksomheden. Anders 
afsluttede uddannelsen, med at få karakteren 12 i den endelige projektrapport, hvilket bevidner om en 
meget målrettet og seriøs mand, som EUC Lillebælt er meget stolte af, at have kunne samarbejde med.  

 

Anders Bjørnskov er glad for chancen, han fik hos Stark, og 
havde det ikke været for den, er han ikke sikker på, hvordan 
hans tilværelse havde set ud i dag. - Jeg vil håbe, jeg havde 
udviklet mig et andet sted, men det er jeg ikke sikker på. Det 
har betydet rigtig meget, at jeg fik Niller som nærmeste chef. 


