75-ÅRS JUBILÆUM
1947-2022

EN SNEGL ER IKKE
BARE EN SNEGL
På en industrigrund, et stenkast fra Vojens-afkørslen på Sønderjyske
Motorvej, ligger BEMA lunt i svinget. Dette er fortællingen om en
virksomhed, som gennem 75 år har levet af transport af alt fra kornneg og
kødfars til proteiner og gips. Det er også historien om at for ne og
perfektionere en 2.300 år gammel op ndelse.

BEMA er ISO-9001 certi ceret, som er anerkendt i hele verden og er for mange synonym med kvalitet og
e ektiv styring samt en struktureret kundedialog.

I de sidste dage inden BEMAs grundlægger
Jørgen P. Ravnskov døde, var det sidste, han
tænkte på, hvordan man kunne forbedre en
roehakker.
Det fortæller datteren Helle Ravnskov, som
hele livet har fulgt med i BEMAs udvikling - fra
det gamle mejeri i Rørkjær, hvor
virksomheden startede med at producere
simple transportører til landbruget, til den
velsmurte arbejdsplads BEMA er i dag med
kunder over hele verden.

Der ndes ikke en industriel
produktionsproces, hvori der ikke indgår en
transport-snegl af en eller anden slags.
BEMA har gennem ere årtier opbygget en
betydelig viden, som gør virksomheden i
stand til at tackle alle slags udfordringer med
at ytte en bulkvare fra et sted til et andet.
Virksomheden ejes i dag i fælleskab af Jørgen
Strøm og Erik Rasmussen og beskæftiger 60
medarbejdere.
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Udskæring af de enkelte sneglevindinger foregår med en plasmaskærer.

BEMA er et produkt af landbrugssektorens
voldsomme mekanisering siden Anden
Verdenskrig. Landbruget aftog i de første
mange år 100 procent af virksomhedens
produktion. I dag udgør landbrugssektoren
blot én procent af omsætningen. I stedet er
produktionen drejet over på at levere
specialprodukter til verdensomspændende
industrikoncerner med Skandinavien som det
primære marked.
BEMA er en klassisk, ordreproducerende
virksomhed med et højt erfaringsniveau
blandt sine ansatte. Alle med et indgående
kendskab til metalproduktion.
Specialet er transportsnegle i mange
størrelser - fra de mindste med en diameter
på blot 20 millimeter til enorme snegle på 3
meter i diameter til transport af f.eks.
papirpulp.
Siden virksomheden blev grundlagt i 1947
har det været et vilkår at vise omstillingsparathed. Det er en betydelig del af BEMAs
dna.
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De produkter, BEMA frembringer, kræver ofte
en vis tæthed og fortrolighed mellem køber
og sælger, og BEMA gør derfor meget ud af

de personlige kunderelationer, virksomheden
har opbygget gennem 75 år.
Erfaring vejer tungt, når industrielle
procesmaskiner skal bindes sammen i store
produktionsanlæg. BEMAs specialviden
indenfor bulkvaretransport gennem snegle er
afgørende for, at processerne i de forskellige
anlæg kører gnidningsløst og driftsikkert.
Opgaven er forholdsvis simpel. Det man
kommer ned i en snegl, skal også komme ud
igen. Løsningen er dog ofte knap så simpel.
En snegl er nemlig ikke bare en snegl.
BEMAs kunder har alle forskellige behov og
krav til de snegle, som skal indgå i deres
respektive produktionsanlæg. Papir, kødfars,
karto elmel, isoleringsmateriale, gips, kalk,
cement, træ is, grøntsager, aske og væsker
af enhver art etc. stiller individuelle krav til
håndtering og transportsneglens
dimensionering, ståltype, friktion, præcision
og rotationshastighed.
Mange års erfaring, dygtige håndværkere og
teknikere har gjort BEMA til landets største,
specialiserede producent af transportsnegle.

En sneglevinding er netop blevet presset i form. Det foregår under et tryk på 60 tons.

BEMAs grundlægger Jørgen P.
Ravnskov dør i 2000. Noget af det
sidste, han tænkte på, var
hvordan man kunne forbedre en
roehakker, fortæller datteren Helle
Ravnskov.

Sneglevindingerne svejses på.

Grundlægger Jørgen P. Ravnskov som han
så ud på sin 60-års fødselsdag i 1976.

Efter Anden Verdenskrig var der over
200.000 selvstændige og forholdsvis små
landbrug i Danmark, som beskæftigede
525.000 mennesker, svarende til 20 % af
befolkningen.
I efterkrigsårene gik dansk industri stærkt
frem, og der var høj vækst i byerne.
Lønningerne steg, og landbruget var nødt til
at følge med, men kunne kun bevare sin
internationale konkurrenceevne ved at spare
på arbejdskraften og erstatte den med
indsatsfaktorer i form af maskiner, energi,
gødning og sprøjtemidler. Den teknologiske
udvikling gik hurtigt, og en lang række
arbejdskraftbesparende maskiner gjorde sit
indtog. Traktorerne blev større og større.
Selvbindere og tærskeværker blev a øst af
mejetærskere. Automatiske fodrings- og
udmugningsanlæg, malkerobotter og meget
andet gjorde, at landbruget fra 1950’erne og
til i dag har høstet betydelige stordriftsfordele.
Udviklingen forandrede og e ektiviserede

landbrugssektoren så meget, at der i dag blot
er 63.000 beskæftigede fordelt på ca. 40.000
landbrug.
Udvikling i landbruget havde i mange år
BEMAs fulde opmærksomhed. I dag er det
primært industrielle kunder, som fylder
ordrebøgerne.
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Rørkjær Andelsmejeri, som det tog sig ud fra luften i 1947. Her startede BEMA og blev på adressen i ca. 60 år.

Transportører var det produkt, som satte det hele i gang. Derfor var de naturligt kerneprodukter i BEMAs
produktion i mange år.

BEMA - en sammenskrivning af Bjerning
Maskinfabrik - blev grundlagt af Jørgen Peter
Ravnskov og sognerådsformand Erik
Tønnesen 1. maj 1947.
Med en stribe venner som medinvestorer
dannede de to fra starten et aktieselskab og
indsatte højesteretssagfører O.T. Neel som
bestyrelsesformand.

Mejeribygningerne gjorde det muligt at sætte
ordentlig skub i produktionen af en række
forskellige maskiner til landbruget, som med
traktorens udbredelse blev mere og mere
mekaniseret.

BEMA købte de gamle mejeribygninger på
Kapdrupvej i Rørkjær, som var billigt til salg.

Først i 1959 kunne betalingsstandsningen
ophæves.
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Forretningsideen var at lave transportører til
landbruget, som e ektivt kunne hjælpe
landmændene med at få kornneg bragt i
tørvejr på lofterne.
De første transportører blev bygget og
afprøvet hos Erik Tønnesen og fungerede
egentlig ganske godt.
Der var begynderfejl, bevares, men maskinen
var en god idé, som derfor hurtigt blev taget
op af andre fabrikanter.
Konkurrencen skærpede kravene til
kvaliteten, og BEMA udviklede i slutningen af
1959 en transportør med hærdede stålkæder
som transportmiddel. Den model havde man
stor succes med langt ind i 1960’erne.

Jørgen P. Ravnskov, som var uddannet
våbeningeniør og en idérig mand, så også
muligheder i at lave maskiner til industrien.
Under overskriften “Storindustri i
landsbysmedie” omtalte bladet Dannevirke,
hvordan BEMA i 1954 havde kastet sig ud i at
levere 84 luftforvarmere til udvidelsen af
kraftværket i Aabenraa. For at løfte opgaven
måtte BEMA investere massivt i
hjælpeværktøjer og løfteudstyr. Produktionen
forløb godt, men de mange udgifter havde
gjort fabrikken økonomisk sårbar. Så da en
leverance af skæve plader stoppede
produktionen i længere tid, endte fabrikken
med at gå i betalingsstandsning i april 1955.
Herefter fulgte nogle magre år med en
produktion af roetørvaskere, en enkelt
sneplov og andre småtterier.

Vendepunktet blev to meget store ordrer i
1959. Den første var at opføre 183
højspændingsmaster fra Aabenraa til
Skærbæk, og dernæst at installere maskiner
på N. Outzens fodersto abrik på Haderslev
havn.
Der var travlt i butikken den sommer.
Mejetærskerne havde gjort deres indtog og
med dem behovet for at opbevare korn på
gårdene. Erfaringerne fra
foderstofmaskinerne satte derfor gang i
udviklingen af korn-siloanlæg til
landmændene. Der kom også godt gang i
produktionen af transportører, som kunne
bruges til alt muligt.
BEMA ansatte en kørende sælger og en
ingeniør til udvikling af nye produkter, bl.a. en
transportør til pressede halmballer.
I begyndelsen af 1960’erne blev der givet
tilskud til produktion af tørret græs, og BEMA
byggede i de følgende år mange anlæg
overalt i Danmark, indtil oliekrisen og dalende
tilskud bevirkede, at anlæggene ikke længere
var rentable.
Til BEMAs held var De Danske Sukkerfabrikker gået ind i tørring af græs.

Sukkerfabrikkerne kunne nemlig også bruge
anlæggene til at tørre a ald under
roekampagnerne. Det var derfor naturligt at
benytte BEMA, når der skulle investeres i
maskiner til transport af kul, sukker og a ald.
Sideløbende steg BEMAs engagement i
kalkindustrien.
Det førte til beslutningen om fortrinsvis at
fremstille sikre produkter så som
sneglevindinger, kopelevatorer, redlere og
snegletransportører, der siden er blevet
BEMAs speciale.

En silo sendes afsted til Faxe Kalk.

I 1981 er BEMAs
grundlægger og
ejer, Jørgen P.
Ravnskov, kørt
træt. Mogens
Jensen og Otto
Rasmussen
køber hver en
tredjedel af
aktierne.
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Frem til 2005 knopskød de gamle mejeribygninger adskillige gange, indtil man
indså, at der skulle en ny lokalitet til for at føre BEMA godt ind i fremtiden.

Svingende ordreindgang og sæsonudsving
havde i mange år plaget forretningen, og det
var nødvendigt at koncentrere kræfterne og
kompetencerne om færre produkter.
BEMA besluttede, at man gerne ville være
kendt for sine sneglevindinger, sneglerotorer
og komplette transportsnegle.
Der blev sat gang i en systematiseret
markedsføring og deltagelse i messer og
udstillinger i Danmark, Norge og Sverige.
Og det hjalp!
Afsætningen tog fart og sikrede en fast og
jævn ordretilgang. Med succesen fulgte

pladsproblemer, og i 1999 opførte BEMA en
ny hal på 400 kvadratmeter alene til
produktion af sneglevindinger.
Fremstillingen og udviklingen af
specialfremstillede transportsnegle udvidede
kundekredsen til mange forskellige
industriområder. BEMA begyndte at levere
anlæg til mineraluldsindustrien, jordrensning,
forbrændingsanlæg, o -shore- og
papirindustrien - kort sagt industrier, som
transporterer råvareprodukter fra proces til
proces i et forædlingsforløb.
Allerede i 2001 måtte BEMA igen udvide
bygningsmassen med endnu en
produktionshal på 700 kvadratmeter. En stor
investering, som man troede ville
fremtidssikre produktionskapaciteten i al
fremtid.
Samtidig tog leverancerne i rustfrit stål til
slagterier, fødevare- og medicinalindustrier
fart. Disse markeder skærpede kravene til
nish og kvalitet markant, og det skulle vise
sig, at BEMA hastigt var på vej til at vokse sig
for stor til mejerigrunden i Rørkjær.
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En UV-lygte bruges til at søge efter huller i den nyslebne over ade på en transportsnegl i rustfrit stål.
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I 1988 overtog Mogens Jensen og Otto
Rasmussen den sidste andel af BEMA fra
Jørgen P. Ravnskov og fortsatte på den måde
frem til 1993, hvor man påbegyndte et
glidende generationsskifte. En fjerdedel af
aktierne blev solgt til to medarbejdere, Kim
Friberg og Steen Madsen. Det blev aftalt, at
BEMA skulle overtages helt af de to nye
direktører i løbet af en fem-års-periode.
Mogens Jensen og Otto Rasmussen forlod
BEMA med udgangen af 1997.

Arkimedes opfandt transportsneglen i
det 3. århundrede f.Kr.. Det er en enkel
og billig konstruktion med stor kapacitet
og med få dele, som kan gå i stykker.
Nogle forskere mener, at
Arkimedessneglen blev anvendt til
kunstvanding af Babylons hængende
haver - et af oldtidens syv underværker.
Arkimedessneglen kaldes også en
skruetransportør, transportskrue eller
transportsnegl.

I 2005 yttede BEMA tæt på Sønderjyske Motorvej. I dag råder maskinfabrikken over fem produktionshaller men har
plads til at udvide med yderligere tre, hvis behovet skulle opstå.

I 2005 køber BEMA den 20.000 kvadratmeter
store erhvervsgrund klods op af Sønderjyske
Motorvej ved Vojens-afkørslen, som er
fabrikkens nuværende beliggenhed.
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I 2006 går Kim Friberg ud af virksomheden.
Den drives videre med Steen Madsen som
ankermand og re ledende medarbejdere
indtræder i ejerkredsen.

BEMA begynder også ud ytningen til rmaets
nuværende adresse på Bredholmvej i
Haderslev. Til at starte med yttede ca. 20
medarbejdere ind i den nybyggede
administrationsbygning og en enkelt
produktionshal. Henover de følgende tre år
blev fabrikken udbygget med yderligere re
produktionshaller.

Kunder fra den norske olieindustri
begynder at stå i kø på parkeringspladsen
for at købe BEMAs produkter, og rmaet
oplever et lukrativt olieeventyr med
snegleprodukter til bortska else af
boremudder og til opfyldning af
borehuller. Produktionen standser dog
brat med olieprisens kollaps i 2014.
I 2011 beslutter BEMAs ledelse sig for, at
der skal indledes endnu et
generationsskifte. 80 procent af aktierne
sælges til Jørgen Strøm, Erik Rasmussen
og Tina Poder, som tilsammen overtager
45 procent af aktierne, og 35 procent til
en ekstern medejer som stabiliserende
faktor. De sidste 20 procent beholder
Steen Madsen frem til 2013, hvor han
sælger sin andel til de øvrige ejere og
forlader virksomheden.

Knivene på en ACTA-maskine monteres. Konstruktionen kan
minde lidt om en overdimensioneret kødhakker.

BEMA tilkøber i 2017 produktlinjen ACTA
Recycling. Det er maskiner, som bruges til
neddeling af gips, isoleringsmateriale,
træa ald, husholdningsa ald, papir, PETasker og mange andre former for a ald.
Året efter udvides varekataloget
yderligere med tank- og procesudstyr
under mærket Ferrero.
Disse produkter giver BEMA større
produktionsstabilitet i et svingende
marked. De 45 mand i produktionen er
med de nye produkter sikret en stabil
ordretilgang.

En rødlig sporingsvæske afslører hurtigt, om en svejsning er,
som den skal være.

Tina Poder bliver i 2018 købt ud af Jørgen
Strøm og Erik Rasmussen.
Ved udgangen af 2021 overtog Jørgen
Strøm og Erik Rasmussen de sidste 45
procent fra den eksterne medejer og er i
dag fælles ejere af BEMA.
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Akkurat som BEMA-grundlæggerens
sidste tanker om forbedring og udvikling
er virksomhedens stadige konstante
fokus på nytænkning og høje
håndværksmæssige standarder med til at
sikre BEMAs solide position i markedet
de næste mange år.
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Herfra begynder det for alvor at gå
stærkt.

BEMAs nuværende ejere, Jørgen Strøm og Erik Rasmussen.

