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Fremtiden sikres ud
Ocean Team Scandinavia i Esbjerg
var blandt de f0rste til at etablere sig
i Qatar. Nu f01ger man op i Mexico.

Af Yvonn Tittel
Tlf. 7912 4562.
yti@jv.dk

Jens Peter Thomsen
09 Carsten Jensen

pa den mexicanske
ambassade sammen

med den mexikanske
ambassador og
repr<f:sentanter
fra Ocean Tearn

Scandinavias nyc
partnerselskab,

Arechiga. der har
40 ar pa bagen og

er familieejet

Hvis Ocean Team Scandina·
via i Esbjerg vurderede,
at firmaet kunne overle
ve uden at indtage den

store verden, ville selskabet ikke be
vrege sig uden for Vesterhavsgade.
Men Esbjergs fremtid skal sikres
igennem verden, lyder logikken pa
chefkontoret, hvor virksomhedens
majoritetssejer, Carsten Jensen, er pa
visit has direkt0r og medejer lens Pe
ter Thomsen:

- Det krrever utroligt meget talmo
dighed, viljekraft og styrke og giver
b0Vl og s0vnl0se metter at etablere
sig i andre lande. Men det er en n0d
vendighed, for vores politik er at fo
kusere pa kunden, og vores lokale
kunder er gaet ud i verden, siger jens
Peter Thomsen, mens Carsten jensen
begynder pa en anekdote om, hvor
dan firmaet i f0rste omgang blev
smidt ud af Qatar hurtigere, end det
var kommet ind, fordi man havde
etableret sig i eget navn og som
dansk selskab, Iige da Muhammed
krisen ramlede ned i Mellem0sten.

Den oplevelse bet0d, at Ocean
Team Scandinavia siden har valgt at
erobre verden som joint venture med
lokale partnere. F0rst i Qatar, hvor 10
ven siger, at den lokale partner skal
have 51 procent, og nu i Mexico med
en 50-50-fordeling med et gammelt,
familieejet mexicansk firma.

Flere fordele
- Ved joint venture med en lokal part·
ner er der en masse ting, vi kommer
lenere om ved. For eksempel er det
vores partner i Qatar, der tager sig af
at finde medarbejdere ogsa til os, si
ger jens Peter Thomsen.

I Qatar har Ocean Team Scandina
via en mand fra virksomheden i Es
bjerg udstationeret pa femte ar og en
anden pa f0rste ar, mens de 0vrige 22
medarbejdere er lokale, hvilket i det
mellem0stlige land betyder indere,
for stort set al arbejdskraft er uden·
landsk.

I Mexico er planen i f0rste omgang
at sende en mand ud at etablere afde
lingen - siden bliver det maske flere,
og malet er ogsa her at blive godt 20
mand.

Ocean Team
Scandinavia
Blev grundlagt i 1985 af John Corbett
som sekretariat og agentur for nogle af
de olieselskaber, der arbejdede i Esbjerg.
John Corbett havde problemer med at klare
regningerne og skyldte efterhfmden Carsten
Jensen fra Esbjergs st0rste elinstatlat0r
forretning. Olesen og Jensen, sa meget, at
parterne aftalte i stedet at lade pengene
blive staende som en slags medejerskab.
I 1993 blev John Corbett skudt af sin S0n,
og Carsten Jensen overtog driften. Carsten
Jensen havde i mellemtiden faet rollen som
en slags lokal business-engel. der hjalp nye
firmaer i gang. og i 1995 henvendte Jens
Peter Thomsen sig. Han havde ideen til
Ocean Teams fagomrade i dag og blev ansat
som idemand og direkt0r - i f0rste omgang
med 20 procents ejerskab, i dag med 40.

Olesen og Jensen
Carsten Jensens elinstallat0rforretning pa
0rnevej i Esbjerg bliver i dag drevet af
hans datter og svigers0n, der er fjerde
generation i familiefirmet.
Med 120 medarbejdere bygger
virksomheden OgS3 elektromotorer.

Vcekst i udlandet
Ocean Team Scandinavias datterselskaber
i Qatar og Mexico star for en stor del
af virksomhedens v<:ekst.
Qatar star i dag for 20-25 procent af
oms<Etningen i selskabet. og malet er,
at Mexico kommer op pa det samme.

- Vores erfaringer med at etablere
os med datterselskab i Qatar har gi
vet andre offshorevirksomheder i Es
bjerg mod pa at bevrege sig ud. jeg
har faet flere henvendelser, og vi har
blandt andre hjulpet PMC Hydropo
wer til at etablere sig med samme
partner, som vi har i vores joint ven
ture, siger jens Peter Thomsen.

- Det er en fordel for aile parter. for
det betyder, at vi kan hjrelpe hinan
den og 10fte i flok ogsa ude i verden,
og den lokale partner far udvidet sine
tilbud til offshorebranchen, siger Car4

sten jensen.
Nreste land, Ocean Team Scandina

via har 0je pa, er Brasilien, hvor sel
skabet pa det seneste har faet en stri·
be opgaver via et norsk selskab, der
udlejer f1ydende borerigge til oliein
dustrien i landet.
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i verden
Jens Peter Thomsen 09 Carsten Jensen

er j~vnligt i Qatar for at at se til
Ocean Teams aktiviteter j landet

olien
skal
VCEre
helt ren
Nar der bliver boret efter alie.

er en del af maskineriet pa de
enorme borerigge drevet

med hydraulik. Men st0frelsen til
trods er alien, der far delene til at gli
de ubeSVCEret. sa ren, at selv den fine
symaskineolie hjemme i skuffen rna
skamme sig.

- Den er jo ikke ren - den er bare
tynrl, siger jens Peter Thomsen, di
rekt0f i Ocean Team Scandinavia og
ophavsmand til de ideer, virksomhe
den har patenteteret og lever af at ud
f0re i praksis.

- Det geniale i jens Peters opfindel
sec er, at vi kan fenSe olien pa syste
mer i drift. Iscer pa produktionsplat
formene offshore giver det en enorm
besparelse, at man ikke er m:Jdt til at
leegge arbejdet stille, siger medejer
Carsten Jensen, mens lens Peter
Thomsen er i gang med at tegne og
forteelle pa tavlen pa kontoret.

Rensning en nfjdvendighed
Hans systemer findes i flere udgaver.
lseer i industrien vrelger mange at
bygge rensning pa i et fastmonteret
system, som hydraulikolien bliver
ledt igennem ved siden af driftsyste
met, men oftest - og iseer i offshore 
foregar rensningen, nar behovet er
der:

- For at fa det sidste med bruger vi
to metoder, vibration og pulsation, si·
ger lens Peter Thomsen, mens tavlen
er ved at veere fyldt med mr og pum
per og rensesystemer.

Vibration og pulsation gm, at aile
urenheder, der har sat sig fast som
beleegning pa mr og maskindele. bli·
ver frigjort og renset med ud.

-Iseer i Qatar er rensning en n0d
vendighed, for der er meget mere
stev i luften kombineret med h0j var·
me og pa visse tider af aret en meget
h0j luftfugtighed. Selv om vi snakker
om lukkede systemer, ander de, og
pa trods af filtre kan det ikke undgas,
at der kommer urenheder med ind,
siger han.

Alt med vcesker
Ocean Team Scandinavias rensesystemer
er ikke kun til hydraulikolie, men til aile
v~sker, der indgar i lukkede systemer.

Flere opfindelser
En af Jens Peter Thomsens 0vrige
opfindelser er et system til udskiftning
af gearolie pa havm0l1er. t stedet for at
skulle op i gearhuset og udskifte olien,
gar systemet ud pa at f0re en slange op
fra en bad og pafylde fra baden - tricket
er et b01geudligningssystem, der sikrer,
at slangen altid er lang nok uden at
v-ere for lang, sa der ikke sker brud.
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