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Interview med Jens Hessellund Eskildsen, 
grundlægger af Give Elementfabrik.

Jens Hessellund Eskildsen ser tilbage på 50 år med beton. 
Et livsværk bygget på en tilfældighed, flid og en god 
portion held – ifølge ham selv. 

”Havde jeg vidst, hvor hårdt det var, var jeg nok aldrig 
kommet i gang. Men vi har altid gjort det rigtige på det 
rigtige tidspunkt. Vi har hele tiden haft noget at lave 
og tjent nogenlunde på det. Det har altid interesseret 
mig at gøre tingene lettere og mere effektivt” siger Jens 
Eskildsen og bliver eftertænksom, da han får spørgsmålet, 
hvad opskriften på fabrikkens succes har været. 
 
”Der er meget, der spiller ind. Men det gælder om at have 
det rigtige produkt på det rigtige tidspunkt. 

INgrEdIENs Nr. 1: 

En tilfældighed
– krydret med flid og en god portion held Jens Eskildsen, 

grundlægger af Give Elementer

Vi er sluppet nådigt igennem tidernes skiften, fordi vi både 
har kunnet sælge til landbrug og industri. Når landbruget 
har været nede, har vi solgt til industrien. Vi har holdt 
omkostningerne nede, og vi har ikke stiftet gæld under-
vejs. Vi er gået den lige vej til vores kunder, og hos Give 
Elementer gør vi tingene på vores egen måde. Den er 
måske nok anderledes end hos andre elementfabrikker, 
men jeg har aldrig set en elementfabrik før min egen. Jeg 
har lavet mine egne systemer og haft den filosofi, at den, 
der tjener pengene, har ansvaret. De fejl jeg har lavet, har 
jeg selv måttet rette. Det har sikret kvaliteten. Vi har altid 
fået vores penge, fordi vi er blandt de første leverandører i 
byggeprocessen, og vi har aldrig brugt pengene, før vi har 
tjent dem. Det har gjort os stærke og modstandsdygtige 
i tider med modvind. Landbrugsbyggeri har ikke været så 
attraktivt for mange af de andre betonleverandører. Men 
vi har altid haft holdningen: ”Små byggerier små proble-
mer. Store byggerier store problemer.”

50 år med
BETON
Opskriften på succes

du skal bruge: 
– En tilfældighed
– Masser af hårdt arbejde
– En god portion held

Tilsæt : 
– Massiv kvalitetskontrol
– Rigtig timing 
– Ingen gæld

så får du: 
✔  Det rigtige produkt til den 

rigtige tid
✔ God kvalitet
✔ Ingen reklamationer
✔ En sund forretning 
– og kunder, der kommer igen!
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1964-1970: Opstarten 
”det var hårdt, men det gik.”

Med annoncer i lokalavisen tiltrak man sig opmærksom-
hed, og i 1964 leverede fabrikken de første betonelemen-
ter til en landbrugsejendom tæt på Billund. Elementerne 
var 2,5 meter høje og 60 cm brede. De blev monteret og 
håndteret med håndkraft af stærke mandearme – helt 
uden hjælp fra kraner og uden fokus på arbejdstilsyn. 
Der var ingen konkurrence på markedet, så fabrikken 
tiltrak hurtigt flere landmænd, hvilket gjorde landbrug til 
fokusområdet.

Markedsføring skulle der til, så ud over avisannoncer i 
Landsbladet og Licitationen deltog betonvarefabrikken 
for første gang i Ungskue i 1964. Dengang blev Ungskuet 
afholdt i Århus, inden det senere blev flyttet til Herning.

1: Første bygning med Give Elementer: En landbrugsbygning v. Billund    2: Give Betonvarefabrik viser letbeton elementer på Ungskue i 1964    3: Give Elementfabrik på udstilling    4: Garageanlæg, Billund

INgrEdIENs Nr. 2: 

Masser af hårdt arbejde
Det varede dog 4 år før virksomheden, takket være gode 
familiære relationer, fik chancen for at levere til det 
første industribyggeri: Dancake. Leveringen til Dancake 
åbnede nye døre, og flere industribyggerier kom nu i 
ordrebogen. Da konceptet med de 60 cm brede beton-
vægge havde fået fodfæste, skiftede virksomheden navn 
til give Bygningselementer I/s og blev i 1967 omdøbt 
til give Elementfabrik. Jens Eskildsen syntes, det var et 
mere simpelt navn – et godt eksempel på hans hang til 
enkelhed og optimering.

Give Elementfabrik var i lang tid de eneste, der levere-
de betonelementer til mindre industribyggeri. Og Jens 
sikrede kvaliteten. Han var involveret i ethvert byggeri og 
sørgede for, at kvaliteten altid var i top. Virksomhedens 
tre mand voksede hurtigt til 15. 

1 2 3
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Fra kage til beton 
Mennesker mødes, og nye ideer opstår. Det er Give Elementer 
et godt eksempel på. Jens Eskildsen, søn af Dancakes grund-
lægger Jens Eskildsen, blev uddannet maskinmester og kom 
som ung ud at sejle med Mærsk. Da han kom hjem, havde 
hans forældre købt en brødfabrik og stod nu med en bager-
forretning i Simmelkær, som de ikke kunne komme af med. 
”De står der og byder mig velkommen hjem, og det næste 
øjeblik tilbyder de mig at overtage bagerbutikken” husker Jens. 
Han tager imod udfordringen, men det er vanskeligt både at 
passe bageri og butik. Hjælpen finder han i Sire, som han gift-
er sig med 4 år senere. ”Efter 3 år bortforpagter jeg bagerbu-
tikken og får et job på kagefabrikken, men kort tid efter møder 
jeg Hans Christensen, der ejer og driver Give Betonvarefabrik, 
som laver fliser, rør og andre betonvarer. Det møde viser sig 
at få stor betydning for mit liv. Hans har nemlig fået en god 
idé. Han vil lave 60 cm færdigstøbte let-betonelementer til 
byggeri. Sammen laver vi derfor formen til fremstilling af de 
elementer, der bliver starten på Give Bygningselementer I/S ”. 

Betonvarer fra Give Betonvarefabrik – forstadiet til betonelementerne

Ju
BIlæ

u
m

sFEsT 2014: A
krobater sym

boliserer virksom
hedens historie gennem

 50 år
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INgrEdIENs Nr. 3: 

En god portion held
Det europæiske fællesskab giver ny medvind

Virksomhedens omsætning var meget sæsonafhængig. Man byggede ikke 
om vinteren, hvilket gav lange vintermåneder med ganske lidt produktion. Fra 
jul til april stod produktionsapparatet næsten stille. I perioden 9. november 
1965 til 1. marts 1966 havde Give Elementer faktisk slet intet arbejde. Men 
så tilsmilede heldet fabrikken i 1967. Man begyndte at snakke om EU – eller 
EF, som det hed den gang – og optimismen begyndte så småt at sprede sig. 
Byggeriet fik optur, og det var pludselig svært at skaffe murere, da de havde 
travlt med at bygge de familieboliger, der fulgte i kølvandet på den nye 
samfundsoptimisme. Det skabte et nyt behov for betonelementer, og mange 
købte måske de færdigstøbte letbetonelementer mere af nød end af lyst.

Snakken om det Europæiske Fællesskab EF, skabte nyt opsving – og satte mere skub i produktionen af betonelementer

Jens går solo
I 1967 blev Hans og Jens enige om, at Jens skulle købe den 
noget ældre Hans ud af firmaet. Jens Eskildsen overtog 
virksomheden sammen med den daværende bankgæld på 
hele 84.000 kr. samt de 18.000 kr., de skyldte efter køb 
af maskiner. Det var mange penge. Men sjovt nok tænkte 
Jens ikke så meget over det. Han lejede bygningen i tre 
år og købte så jorden, hvor fabrikken ligger i dag. Det var 
en stor dag, da man den 1. januar 1970 flyttede ind i den 
nye bygning på Hjortsvangen i Give. Hele 340 m2. Det var 
fornemme forhold men ikke meget i forhold til de 9.000 
m2, fabrikken råder over i dag. 

Hovedbygning 1972
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Jens Eskildsens filosofi var, at den der tjener
pengene, også skal sikre kvaliteten.
Kvalitet skulle være det bærende element. 
Det vidste hans folk på fabrikken.

8
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lovede at overveje tilbuddet, men på færgen hjem skrev 
han et brev til entreprenøren. Jens ville gerne selv stå for 
hele byggeriet. Hvad der er selvgjort er velgjort! Det gav 
lidt ballade med den sjællandske sælger, Leif Poulsen, som 
senere selv indgik et samarbejde med entreprenøren om-
kring et byggeri i Vanløse. Det gik ikke så godt, og de end-
te i en retssag, hvilket bekræftede Jens i, at hans intuition 
og beslutning dengang tilbage i 1970 havde været rigtig. 

1970-1980: 
En god periode – og en vigtig strategisk 
beslutning 
I 70´erne tog elementproduktionen til, og det blev svært 
for Jens at være alle steder. Selvom totalentrepriserne 
solgte godt, krævede de mange ture til byggepladser på 
Sjælland. Det kostede alt for meget tid, og det gik nu 
bedre med at sælge elementerne for sig selv. Der var ikke 
tid til begge dele. Trods successen med totalentrepri-
serne valgte Jens derfor i 1974 at stoppe med at udføre 
hovedentrepriser. Det blev måske virksomhedens største 
og vigtigste strategiske beslutning til dato.

INgrEdIENs Nr. 4: 

Massiv kvalitetskontrol
Kvalitet som et bærende element

Omkring 1968 fik Jens Eskildsen øje på haller til industrien 
som en ny forretningsmulighed. Han opdagede også, at 
han kunne sælge flere elementer, hvis han tilbød byg-
gerierne som hovedentrepriser. Det gik rigtig godt med 
hovedentrepriserne, som blev udført primært i Midtjylland 
og det sydlige Danmark. Jens arbejdede nemlig ud fra 
filosofien, at den, der tjener pengene, også skal sikre kvali-
teten. Det vidste hans folk. Og det vidste kunderne.

I 1968 indgik Give Elementer et samarbejde med Leif 
Poulsen i Næstved, som gennem de næste 46 år blev 
ansvarlig for salg af betonelementer til fabriksbygninger 
på Sjælland. Leif kom senere til at beskæftige sig med 
dambrug, og det er hans fortjeneste, at Dambrug er blevet 
til gode kunder hos Give Elementer. Leif er stadig aktiv i 

1: Leif Poulsen har siden 1968 solgt letbetonelementer på Sjælland

virksomheden og sælger den dag i dag fortsat betonele-
menter for fabrikken.
 

”Du må aldrig lave noget, som du ikke selv tror 
på, du kan lave. Folk kommer med tossede idéer 
– men dem skal man passe på.”
 Citat: Jens Eskildsen

selvgjort er velgjort
Jens husker stadig mødet med Vagger Andersen, en 
entreprenør fra København, der ville hjælpe ham med 
et byggeri til Automatic. Der var ingen grænse for, hvad 
entreprenøren kunne lave. Han ville gerne påtage sig 
jordarbejdet og havde en meget smart løsning på det. Jens 

1
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Krisen ramte for alvor i 1980-82 inden for både landbrug 
og industri. De to år står som et sort hul i virksomhedens 
historie. Det var en hård tid, og timingen var rigtig dårlig. 
Virksomheden havde lige bygget til og investeret i nyt 
produktionsudstyr. 

Det blev L-elementerne, der reddede Give Elementer gen-
nem krisen fra 1980 til 1982. Og fra 1982 skiftede tiderne 
nærmest fra den ene dag til den anden, så der fra 1982 
igen var fuld knald på byggeriet. 

5

5: L-Elementer til Siloer blev det der bragte Give Elementer ud af krisen i 1982   

INgrEdIENs Nr. 5: 

Rigtig timing
Det rigtige produkt på det rigtige tidspunkt

1980-1990: 
Krise – og vognmandens gode idé
I 1980 udvidede Give Elementer sit produktionsapparat 
og blev i stand til at producere elementer på 5,5 meter i 
længden. Det danner stadig grundlaget for virksomhedens 
produktion af standardelementer den dag i dag. Give 
Elementers vognmand, Christian Rye, ville gerne have 
noget mere at køre med, så han fik i 1981 en god idé. Han 
foreslog Jens at lave elementer i L-form til siloer. Dem 
havde han set hos en anden fabrikant, som var holdt op 
med at lave dem. Jens gik i tænkeboks og tegnede så det 
L-element, der skulle vise sig at blive en vigtig hjørnesten 
i virksomhedens fortsatte udvikling. Han købte formen 
til det første L-element men blev hurtigt udfordret. Den 
første ordre, der rullede ind, var på 80 stk., men Give 

1: Ny vaskemaskine til betonelementer – netop indkøbt da krisen ramte Give Elementer i 1980    2: Montering i 1980erne    3: Vognmand Christian Rye leverer varen     4: Montage

Elementer havde jo kun én form og kunne derfor kun lave 
ét element om dagen. Jens måtte derfor bestille yderligere 
fire forme, så ordren kunne leveres. Siloelementerne fik 
sidenhen en afgørende betydning i virksomhedens histo-
rie, så pengene til formene var bestemt ikke spildt. De nye 
L-elementer gav nye penge i kassen, og de kunne laves 
af de samme produktionsfolk på fabrikken. Samarbejdet 
med vognmanden Christian Rye og Jens Eskildsen varede 
ikke ved, ”men han var nu en god vognmand”, husker Jens 
Eskildsen.
 

”Hvis ikke der var kommet gang i opsvinget, 
ved jeg ikke, hvordan det var gået. Var vi først 
kommet i gang med L-elementerne et år senere, 
var vi ikke kommet i gang pga. krisen.”

Citat: Jens Eskildsen

1 2 3 4
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INgrEdIENs Nr. 6: 

Ingen gæld
Produktionen af letbetonelementer til landbrug og industri 
steg gennem årene i takt med, at Give Elementer efter-
hånden havde opbygget et renommé som specialister 
inden for betonelementer til landbrugsbyggeri. Produk-
tionsfaciliteterne måtte følge med væksten, og det er 
gennem tiden blevet til hele 18 udvidelser af fabrikken. 
Den slags undgår ikke lokalbefolkningens opmærksomhed. 
Engang mødte Sire, Jens´ kone, en i byen, som hun fortalte 
om fabrikken. ”Nåh – er det den fabrik, hvor I bygger til så 
tit?” blev hun spurgt. Give Elementer havde fået et godt 
lokalt ry. Og hver gang, der blev bygget til, var pengene 
tjent først. Virksomheden havde en god soliditet og stod 
stærkt uden gæld.

”Bankfolk kan man låne en paraply af, når det er 
solskin. Når det regner, vil de have den igen”

Citat: Jens Eskildsen

 

Et logo bliver til
Simpelt – som produktionen

På en golftur i 1985 mente Jens Eskildsens golfmakker, der 
selv havde virksomhed, at Give Elementer havde brug for 
et rigtigt logo. Logoet med to størrelser betonelementer 
blev lynhurtigt skitseret på et stykke papir, og da de kom 
hjem fra golfturen, blev logoet bearbejdet grafisk. Det 
velkendte logo har eksisteret lige siden men blev forfinet i 
2009, hvor cirklen omkring logoets elementer blev fjernet, 
så elementerne nu står i sin reneste og mest simple form. 
Nøjagtigt som tankegangen, der har været Give Elemen-
ters største styrke. 

Give Elementers første logo. Logoet blev designet af Jens Eskildsens golfmakker i 1985 på golfbanen og 
forfinet til det nuværende logo i 2009. 
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Mens Jens Henrik var direktør for fabrikken, færdigjorde 
hans bror Finn Eskildsen sin uddannelse. Som tømrer tog 
Finn til Tyskland og USA, før han i 1995 vendte tilbage til 
Give Elementfabrik. Her arbejdede han i produktionen og 
i montagen, men tog også en videreuddannelse til byg-
getekniker og kom herefter ind på fabrikkens tegnestue. 
Det var her, Finn fandt sin faglige passion. På tegnestuen 
kunne han nemlig kombinere sin kreativitet med sin 
interesse for salg. Hans hjerte havde altid banket for fa-
brikken – og han havde aldrig været i tvivl om, at det var 
her, han skulle være trods adskillige andre jobmuligheder. 
Og sådan blev det. 
 
I 2003 overtog Jens Henrik og Finn Eskildsen fabrikken 
med hver 40 % af virksomheden. De arbejdede begge 
ud fra adressen i Give, men snart købte de grunden i 
Nørre Snede, hvor Finn fik ansvaret for virksomhedens 
nye produktionsenhed med fokus på L-elementer og 
kanalelementer.
 
Finn og Jens Henrik viste sig at være et godt makker-
par, der både fagligt og personligt komplementerede 
hinanden. ”At Jens Henrik og jeg komplementerer 
hinanden skaber en balance og en ligevægt, som er god 

for virksomheden – og selvom vi ikke altid er enige, har 
vi altid været på samme niveau, fortæller Finn Eskildsen, 
hvis han i dag skal forklare, hvordan det er lykkedes de to 
brødre at drive familievirksomheden videre. ”Det sværeste 
har nok i virkeligheden været at indfri vores fars forvent-
ninger, hvilket i sig selv har været et fælles projekt, som 
undervejs har bragt os tættere sammen i vores udvikling 
af fabrikken”.
 
Jens Henrik og Finn Eskildsen har aldrig været i tvivl om, 
hvor skabet skulle stå på betonfabrikken i Give. Der har i 
deres opvækst været stillet store krav til dem, og de har 
altid skulle være forgangsmænd for de øvrige ansatte 
på fabrikken. Deres far har lært dem at arbejde hårdt 
og stå til ansvar for deres handlinger. Med deres hånd-
værksmæssige uddannelser, videreuddannelser indenfor 
byggebranchen og erfaringer fra udlandet har de begge 
fået den faglige kompetence, der skulle til for at viderefø-
re fabrikken. De overtog en solid virksomhed, som deres 
far havde bygget op fra bunden. Med stor respekt for 
faderens livsværk har de siden videreudviklet fabrikken på 
deres egen måde. Og tilsyneladende ganske godt. Produk-
tionsarealet er fordoblet, siden deres far forlod fabrikken, 
og det samme er medarbejderantallet. 

I november 1996 fyldte Jens Henrik, Jens Eskildsens, søn
30 år. På sin fødselsdag trådte han helt naturligt ind 
som direktør i Give Elementer og fik dermed ansvaret for 
fabrikken og dens 35 medarbejdere. ”Når man stopper 
med at åbne posten, kan man ikke følge med mere” siger 
faderen Jens Eskildsen.” Men det var ikke kun posten, der 
havde skiftet hænder. Som ny direktør skulle Jens Henrik 
nu videreføre fabrikken – og tage de nødvendige beslut-
ninger.
Der var løbet meget vand gennem åen, siden Jens Henrik
tjente sine første lommepenge ved forefaldende arbejde
på fabrikken, til han indtog direktørstolen. Men det havde 
altid ligget i kortene, at det var det, han skulle – og han 
havde en solid baggage med. Med baggrund i sin uddan-
nelse som smed havde han arbejdet i fabrikkens monta-
geafdeling, i værkstedet, i tegnestuen, på et værksted i 
USA og senere videreuddannet sig til byggetekniker på 
byggeteknisk højskole i Horsens. “At lære er mange ting. 

Ikke kun uddannelse. Man lærer af alle de ting, man laver, 
og på den måde har mit arbejde på fabrikken gennem åre-
ne været en god uddannelse i sig selv” siger Jens Henrik i 
dag efter knap 20 år i direktørstolen. En af de første ting, 
Jens Henrik gjorde som direktør, var at lave en aftale med 
Gråkjær, som gjorde Give Elementer til fast leverandør af 
elementer til svinestalde – selvfølgelig i bytte for en fast 
og uhørt god pris. På den måde kunne begge parter opti-
mere, og Jens Henrik kunne fra den ene dag til den anden 
være sikker på, at 1/3 del af fabrikkens årsomsætning ville 
komme i hus. ”Det er faktisk gået rimelig nemt, selvom der 
gennem årene selvfølgelig har været mange udfordringer i 
den daglige drift”, fortæller Jens Henrik. ”Men den største 
udfordring har nok været at kombinere myndighedernes 
stigende krav til eftervisninger med en superoptimeret 
produktion, hvor bureaukrati kun er et fordyrende led i 
processen.”

1990-2000:

En ny generation tager over
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Give Elementer
gennem tiden

Det startede med, at hovedbyg-
ningen fik tilbygget en admini-
stration, men flere tilbygninger 
måtte laves hen over årene i 
takt med, at fabrikken voksede. 
Da Jens forlod fabrikken i 2000, 
havde fabrikken fået i alt 18 
byggetilladelser. Efter Jens Henrik 
og Finn har overtaget fabrikken 
i 2003, er produktionsarealet 
fordoblet – det samme er medar-
bejderantallet.
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Den simple, men velorganiserede og 
hurtigt voksende produktion har gennem 
50 år været under konstant optimering 
ned til mindste detalje. Selv uret udenfor 
produktionsbygningen blev der holdt et 
skarpt øje med.

20
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udviklet under pres fra tidens krav og konkurrenter, der 
også produktudviklede en del i denne periode. Det var 
som om, at alting blev større i denne periode. Derfor 
måtte elementerne tilpasses markedets behov. 

•	 	2009:	Det	seneste	L-element,	L-400,	blev	til,	da	en	
landmand udtalte, at han helt klart ville bygge opad, 
hvis han skulle bygge igen. Det var ellers en teknik, som 
man mest anvendte til industribyggeri, men som nu 
også er ofte anvendt inden for landbrug. 

•	 2007:	Den	første	fortank	tegnes.
•	 	2010:	Autoværn	produceres	og	forhandles	på	licens	I	

DK.

Selvom mange af produkterne oprindeligt har sine rødder 
i efterspørgsler fra landbrugskunder, så har produkterne 
senere vundet generelt indpas på markedet og bruges nu i 
mange andre byggerier end landbrugsbyggeri. 

De mange nye typer elementer, som Jens Henrik og Finn 
har udviklet og markedsført, vidner om en særlig fleksibili-
tet og en evne til at tilpasse sig markedets aktuelle behov. 
Spørger man deres far, Jens Eskildsen, vil han sige, at 
virksomheden i hans tid i høj grad har været afhængig af, 

hvor nemt det har været at låne penge i bankerne. Også i 
nullerne. Helt op til finanskrisen i 2008 gik det jo helt for-
rygende. Det var nemt at låne penge i bankerne, og byg-
geriet blomstrede. ”At låne penge ud er en pengemaskine, 
der skaber mere vækst” sagde bankerne. Men det blev ikke 
ved med at gå. Mange landmænds drøm brast i 2008, da 
finanskrisen kom, og bankerne lukkede kasserne i. 

Heldigvis har det vist sig, at en god portion fleksibili-
tet, kombineret med de rigtige produkter på det rigtige 
tidspunkt, kan gøre hele forskellen. Jens Henrik og Finn 
har – nøjagtigt som deres far – fulgt opskriften på succes. 
De har gjort tingene på deres helt egen måde – og fået 
anerkendelse for det. Meget er forandret, men Jens 
Eskildsens filosofi om optimering og kvalitetskontrol er så 
dybt forankret i virksomheden og dens historie, at selvom 
tiderne har skiftet og konkurrenterne klager, så har Give 
Elementer stadig en sund forretning. 

Jens Henrik og Finn Eskildsen er vokset op med beton. De-
res fars grundlæggende filosofi har de arvet som en del af 
deres DNA: Det rigtige produkt – på det rigtige tidspunkt! 

I perioden 2004-2006 tilføjer Jens Henrik og Finn en del 
nye produkter til produktprogrammet. Som Jens Eskildsen 
altid har lyttet til landmanden, har Jens Henrik og Finn 
lyttet til deres kunder: Størstedelen af de produkter, der 
udvikles i perioden 2004-2006, bliver nemlig til i tæt 
samarbejde med virksomhedens kunder og samarbejds-
partnere. Især Gråkjær bliver en vigtig samarbejdspartner, 
som bidrager med idéer til produktudviklingen. Det bliver 
Give Elementers fleksibilitet og evne til at tilpasse sig mar-
kedets behov, der gennem nullerne kommer til at styrke og 
udvikle virksomheden markant. 

2000-2014:

Sønnerne følger opskriften
Produktudvikling i en nye tid

I perioden 2000-2010 optimeres produktprogrammet 
markant, og der lanceres i alt 6 nye hovedprodukter:
•	 	2000:	Kanalelementer/vaskevægge:	Efter	forespørgsel	

fra en entreprenør udvikles kanalelementerne til brug i 
kostalde. 

•	 	2001:	Kanalelementer/svinestalde:	Efter	forespørgsel	
fra en entreprenør tegnes det første kanalelement til 
svinestalde. Senere blev elementtypen videreudviklet i 
samarbejde med Gråkjær.

•	 	2004:	Gangplader	udvikles	efter	kundeanmodning
•	 	2004-2005:	Lejeplader	udvikles	i	samarbejde	med	

Gråkjær. 
•	 	2001-2004:	Udbygning	af	siloprogram/L-elementer	

L-150-L240-L300. I perioden blev de eksisterende 
elementer optimeret, og produktprogrammet blev 
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Fra sit hus i Give ser Jens Eskildsen lidt bekymret ud i 
fremtiden. Han frygter, at markedet og tiderne de næste 
25 år kan blive så svære for fabrikken, at det kan være 
vanskeligt at komme af med ”æ kram”. Men han er stolt 
af sine drenge. ”De gør det godt. Nu handler det om at 
være på dupperne og ikke hvile på laurbærrene. Ikke 
eksperimentere for meget – og få mere gang i industrien”, 
er hans råd til sine to sønner. På fabrikken arbejder Jens 
Henrik og Finn Eskildsen helt intuitivt på baggrund af 
virksomhedens historie og grundlæggende filosofi. De er 
faktisk blevet opfostret med den: At optimere produkti-
onen, holde omkostninger nede, ikke bruge flere penge 
end de har – og altid vogte over kvaliteten. Det var den 
filosofi, der fødte Give Elementer – og som gennem 50 år 
har skabt en sund forretning og givet fabrikken sit gode 

2014-2039: 

Skriften på betonvæggen
Et kig ud i fremtiden

renommé. Det er også den filosofi, der vil tage virksom-
heden succesfuldt igennem de næste 25 år. Generationen 
er ny. Markedet er anderledes. Tiderne er skiftet. Men 
skriften på betonvæggen er stadig den samme: 

det rigtige produkt og en god kvalitet får kun-
derne til at komme igen.



26 27



Give Elementers 50 års jubilæumsfest blev holdt den 11/4 
2014 og blev arrangeret i samarbejde med By Mathew. 

Bogen 50 år med beton er udarbejdet af Koncept 
Marketing, som gerne vil takke Jens Eskildsen, Jens Henrik 
Eskildsen, Finn Eskildsen, Annie Dorthe Sandholm og 
fotograferne Aidin Esmael og Nicolaj Kristensen for deres 
hjælp og medvirken til bogens tilblivelse.

Se filmen fra Give Elementers 
50 års fødselsdag 2014
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50 år med
BETON


