JD-Contractor A/S – hvad er det mon for en størrelse?
`- af Jørgen Korsgaard og Marianna Pedersen, ”Solveig”
Ja, det er vi i hvert fald blevet meget klogere på efter laugets medlemsbesøg hos virksomheden den 4.
november. Overskriften burde måske rettere have været: Gert Normann – hvad er han for en fisk? For
”Gert Norman” er virksomheden og er den passionerede maritime historiefortæller, - ”undervandseventyrer” kan man fristes til at kalde ham. JD-Contractor A/S (tidligere Jydsk Dyk) er Gerts livsværk,
derom hersker ingen tvivl og han er stolt af sit værk og med rette, - og dette kombinerer han med sin
interesse for det maritime og historien. Det bedste er dog, at han gerne deler sin interesse med os andre og
gør sin viden tilgængelig for offentligheden.
Der var blevet rettet henvendelse til Gert Normann i efteråret 2012 og etableret en aftale om et
virksomhedsbesøg for laugets medlemmer kun. Kontakttidspunktet har vist sig at være altafgørende, da
Gert efterfølgende har skåret kraftig ned på denne mulighed og faktisk efterfølgende har sagt nej til 70
besøgshenvendelser .
Gert Normann etablerede virksomheden Jydsk Dyk, som i dag hedder JD- Contractor A/S og har et
internationalt islæt med aktivitet i flere dele af verdenen. Virksomheden er den største
undervandsentreprenør i Danmark med mere end 30 års erfaring. Der er i dag 120 ansatte med
hovedsædet i Holstebro og afdelinger i Kalundborg og København. Virksomhedens arbejdsområde er
havbunden, hvor der bl.a. udføres undersøisk nedlægning af kabler og rør, inspektion, reparation ,
svejsning, sprængning og bjergning alt sammen med stor variation i størrelse, omfang og geografi . Efter 41
års virke har den 65-årige Gert valgt at overdrage virksomhedens ledelse til en af sine sønner ved årets
udgang. Gert vil dog stadig have sit virke i virksomheden på udvalgte områder.
Gerts historiske viden og interesse for den maritime historie, der rækker ind i verdens krigshistorie om
store kendte og mindre kendte krigsskibe og -helte, er stor og fascinerende. St George museet i
Thorsminde fortæller historie takket været Gert, men det gør lokalerne i Holstebro også. På rundturen kom
vi vidt omkring i virksomhedens operationsfelt og i historien. Jeg vil tro, at vi alle blev revet med og
fascineret ved tanken om, at genstandene en gang har været på havets bund. Tænk en pære, der lyser,
efter 100 år og et smut forbi havets bund på 50 m vand. Hvad med resterne efter et afsprængt engelsk
ubådstårn i ren messing, hvor tidens tand dog ikke var det mest slående og tankevækkende, nej, det var
såmænd skaderne efter de store trawl, der havde været forbi, mens tårnet lå på havets bund.
Gert er omgivet af dygtige folk og har bl.a. sin egen museumskonservator, fristes man næsten at sige. En
person, der brænder lige så meget for historien som Gert og forstår at få det unikke, detaljerne og
autentiske frem i enhver genstand – stor som lille.
For de, der har adgang til kanalen TV2 Fri, var der mulighed for genopfriskning af besøget tirsdag aften på
TV, da Troels Kløvedals ”Mit Danmark” blev genudsendt fra den 4. november. Dog fik vi langt flere og gode
historie om de fundne ting på havets bund, oplevelser med virksomheden og fra den maritime verden på
rundturen i et udvalg fra hans egen private museumssamling.
Den gode historie, det store skattekammer af historier, der følger med som en sidegevinst af at have
virksomheden JD-Contractor A/S, - det beskriver en god aften.

