
”Min interesse for køleteknik startede, da jeg blev uddannet som
maskinmester og fik job i Lauridsens køleflåde. 

Her ser man Christian Ildor, der er
på vej over Atlanten som

maskinmester i august 1983. 

Christian Ildors køleliv

Jeg har været med til at hente friske bananer fra
Mellemamerika til Europa, frosne kyllinger fra
Argentina, sejle EU-overskud fra Frankrig til Rusland
og danske kyllinger samt schweizisk chokolade til
Golfen. 

Mellem to afmønstringer var jeg hjemme og mødte
tilfældigt inspektøren fra Maskinmesterskolen. Han
foreslog mig et nyt job hos kølegrossisten
TemperaturProdukter. 
Jeg havde ellers altid tænkt, at det med at agere
sælger, ikke var noget for mig, men til min store
overraskelse, var det lige mig. 

Nyligt aftråte formand for brancheorganisationen, Christian Ildor, har i forbindelse med et
interview til Dansk Køl & Varmes medlemsblad, temp, skrevet et lille resumé af sin kølekarriere.
Det, mener vi i Dansk Køl & Varme, er værd at dele, da det sammen med Jubilæumsbogen
”Kølefolk og Klimakriser”, som blev til under Christian Ildors formandskab, er en del af den
kølehistorie, som Dansk Køl & Varme er udsprunget af. God læselyst! 

En af de helt store hjørnestene i
maskinmestrenes arbejdsopgaver ombord var
netop at få køleteknikken til at fungere
optimalt. Uden den = ingen friske bananer til
Europa.

Gennem de otte år arbejdede jeg der som sælger og teknisk support. Her var jeg
til sammenlægningen af Thomsen Tempcold og Temperatur Produkter, der blev
til Tempcold A/S, med til at oprette en fyldestation for kølemiddel og deltage aktivt
i introduktionen af elektroniske styringer til kølemarkedet samt konvertering til
nye og mere miljøvenlige kølemidler. 

Altså: Væk med R12, R22 og R502, ind med R134a, R404A, R407C. Det, der startede
som en tilfældighed, blev min store passion, og ikke mindst miljøperspektivet blev
en kæmpe motivationsfaktor for mig – ja faktisk startskuddet til at starte eget
firma i 1996.

Brancheforeningen spillede faktisk en stor rolle, da jeg i august 1995 forsøgte at købe
Kalundborg Køleservice af en af branchens pionerer, Egon Boksa. Egon stillede som
krav til købet, at branchedirektør Morten Arnvig sagde god for handelen og deltog i
overdragelsen. Så sådan blev det, og samtidig fik jeg mange gode råd med på vejen,
blandt andet om sæsonen for brug af lange underbukser, og hvornår det var tid til at
ringe efter en elektriker. 



I 2017 fik jeg fint besøg af den netop tiltrådte
brancheforeningsdirektør, Søren Bülow, som på
vegne af bestyrelsen opfordrede mig til at stille op
til valg som formand ved den kommende
generalforsamling. Det havde vi en længere
diskussion om; dels syntes jeg, at jeg havde gjort
min borgerpligt som bestyrelsesmedlem, og dels
at jeg havde nok om ørerne med min egen
forretning, som jeg så småt var begyndt at tænke
på at afvikle. Jeg lod mig overtale til at tage en
periode eller to, hvis bestyrelsen var indstillet på, at
jeg havde ambitioner om markante ændringer af
branchens profil. Jeg blev valgt, og som en slags
markering af en genstart, hoppede hele
bestyrelsen i havet den 8. februar på Røsnæs i
Kalundborg. 

Medlemskab og engagement i branchens fremtid
var således en helt naturlig del af at drive en lokal
virksomhed for mig helt fra starten af. Jeg har
deltaget i bestyrelsesarbejdet i adskillige år under
formandskabet af Jan Erik Rose Larsen fra Gilleleje
Køl, hvor jeg fik et godt indblik i branchens
udfordringer blandt andet ved implementering af
ISO-standarden som et lovkrav. 

Christians portrætbillede som
nyansat hos Temperatur Produkter,

1987.

Min ambition var først at fremmest at ruske liv i en brancheforening, hvor mange
havde en holdning til, at ”det jo sådan set gik meget godt” og ikke kunne betale sig at
lave de store forandringer. Jeg ville gerne være med til bringe engagementet og
ejerskabet tilbage for det enkelte medlem. Desuden kunne jeg – belært af min
erfaring med tidligere tiders miljøudfordringer – se, at store forandringer ville udfordre
branchen på sigt, og at vi havde brug for en handlekraftig og omstillingsparat
organisation til at tackle de nye tider. Det gjaldt både i forhold til at påvirke
beslutningstagere, men også i forhold til at have de rigtige tekniske og
organisatoriske værktøjer. Det kunne faktisk kun gå for langsomt.

Som ny formand var der nok at kaste sin energi over. Fra stort til småt. For mig var det
vigtigt at fastholde det strategiske perspektiv midt i alle de konkrete opgaver med for
eksempel at finde et nyt og mere moderne navn til foreningen. Det handlede ikke
bare om et nyt image og logo, men i ligeså høj grad om en grundlæggende drøftelse
blandt alle medlemmer om, hvad vi egentlig gerne ville stå for, og hvad vores
eksistensberettigelse var. Kort sagt handlede det om, hvilke varer der skulle være på
hylden hos foreningen. Derfor planlagde vi en langvarig proces, hvor ERFA-grupperne
spillede en stor rolle i at træffe et kvalificeret valg, tilligemed at foreningens værdier
blev diskuteret. ERFA-grupperne er livsvigtige for brancheforeningen, for det er her
medlemmerne udveksler erfaringer og behov – ja, det er faktisk her, foreningen
udvikler sig i praksis, for det er her de gode idéer opstår.



Noget andet, der lå mig stærkt på sinde i
min formandsskabsperiode, var
lærlingeuddannelsen. Vi har i alle år, jeg
har været med i branchen, talt om
manglende tilgang af unge mennesker,
ofte fremført som en løftet pegefinger til
firmaerne om at tage sig sammen og
tage flere lærlinge. 

Jeg ved godt, hvad det handler om, for
jeg har i min egen virksomhed også selv
haft mange lærlinge, og derfor ville jeg
som formand gerne gøre det nemmere
at rekruttere gode kandidater og støtte
virksomhederne i navnligt at tage den
første lærling. 

I det hele taget syntes jeg, at
uddannelsesindsatsen manglede
opmærksomhed, anerkendelse og et
konkret løft.  

Som formand arbejder man ikke bare for
medlemmerne. Mange af de ting, man
arbejder for, kommer hele branchen til
gavn. Derfor er det lidt et mysterium for
mig, at ikke alle kølefirmaer synes, de skal
deltage i varetagelsen af de fælles
interesser for fremtiden. Især miljøområdet
er et godt eksempel på denne brede
udfordring, hvor for eksempel håndtering
af kølemidler spiller en stor rolle. 

Christian Ildor, da han sammen med Gert Jessen og Kaas Larsen
repræsenterede TempCold under Danske Køledage i marts 1991

Derfor er jeg utroligt stolt af at have
bidraget til at indstifte Uddannelsespuljen i
samarbejde med Ahlsell, fordi jeg kan se,
hvordan konkrete aktiviteter som for
eksempel deltagelse i uddannelsesmesser
er blevet til over årene.  Samarbejdet med
Den jyske Haandværkerskole og TEC i
Søborg har været uvurderlige
samarbejdspartnere i denne
sammenhæng. 



Vi har bidraget til omlægningen af kølemidler igennem årene – og ikke som en
modspiller. Det er vigtigt at have en omstillingsparat og handlekraftig organisation, der i
samarbejde med andre gode kræfter som for eksempel KMO, VPO og grossisterne kan
opstille gode, bæredygtige forslag uden hverken at stille sig på bagbenene eller kaste
branchen ud i sortsyn. 

Personligt har jeg haft utroligt
mange gode oplevelser som
formand i Dansk Køl & Varme.

- Christian Ildor, tidl. formand for Dansk Køl &
Varme

Mit engagement i kølebranchen fortsætter
en tid endnu, da jeg fortsat er formand for
KMO, hvor vi arbejder med at finde en god
ordning til dokumentation af anlæg og
forbrug samt at fremtidssikre sekretariatet.
Og så glæder jeg mig til at have bedre tid til
familie og venner, til at sejle, ro kajak, læse
bøger, spille tennis, vedligeholde hus og have
– ja kort sagt, kommer jeg næppe til at kede
mig!”

På det netop afholdte årsmøde i
Sønderborg kunne jeg til min store
glæde konstatere, at arbejdet og
ambitionen fortsætter: Foreningen vil
med den nye Garantiordning hjælpe
medlemmerne til at stå endnu
stærkere konkurrencemæssigt på
kølemarkedet. Ligeledes vil
sekretariatet blive mere robust med
ansættelsen af den tekniker, der kan
bistå med vejledning og råd i det
daglige arbejde. Det er således med
fuld fortrøstning og ro i sindet, at jeg
har givet tøjlerne videre til Thomas
Panum som ny formand for Dansk Køl
& Varme. 

Mange gode drøftelser i ERFA-
grupperne, ophedede og engagerede
debatter på bestyrelsesinternaterne,
tilblivelse af vores jubilæumsbog,
Kølefolk & Klimakriser, samarbejdet
med Søren og sekretariatet, hvor vi
har haft en fælles dagsorden om at
bringe Dansk Køl & Varme i centrum
for den danske kølebranche, og være
en samlende og samarbejdende figur,
som medlemmerne har tillid til. 

Christian i 2001 efter at have startet sin egen
kølevirksomhed, Kalundborg Køleservice


