CV
Jan Brünnich-Lyngbye
Direktør
Dansk Plast Rådgivning ApS
Plast teknologisk Rådgiver.

Jan Brünnich-Lyngbye
Direktør Dansk Plast Rådgivning ApS
Plast teknologisk Rådgiver
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21-4-2004
14-1-1994
1-8-1994

2018-------21-4-2004
2018--------

Rådgivende Konsulent. Dansk Plast Rådgivning ApS.
Rådgivende Konsulent. Dansk Plast Rådgivning.
Konsulent.
Coloplast.
Konsulent (Deltid).
Nordplast Stoholm. Insign
Struer
1 februar 1991 – nov. 1992.
Proces ingeniør.
Alcatel Kirk Horsens *)
1 Juni 1989 -31 januar 1991.
Udviklings chef.
Raaco Nykøbing Falster.
1 juli 1977-31 maj1989.
Udviklingsingeniør.
ITT Kirk
Horsens.
April 1976-30maj 1977.
Udviklingsingeniør.
Blåhøj Vandfilterfabrik.
25 okt.1971 – 31 august 1975.
Service chef.
Vestfrost A/S Esbjerg *)
1 februar 1966 – 30 sep.1971.
Udviklingsingeniør.
Lego Billund.
1 maj 1965 - 30 januar 1966.
Laboratorieleder.
General Instruments Give.
1december 1964 - 30-april 1965. Central ingeniør.
LM Ericsson København.
Oktober 1961 --15 okt.1964.
22april 1977. Påtegning.

•

Januar 1960 --Oktober 1961.

•
•
•
•
•
•
•

---------- 1959.
14 august 1958 - 2marts 1959.
14 august 1954-14 aug.1958
August 1945 - Juni 1954.

•
•
•
•

Svagstrømsingeniør.
Elektroinstallatør.

Aarhus Elektroteknikum.
Autorisation
Elektricitetsrådet.
Maskinarbejder.
Højers Iskage maskine fabrik.
Århus.
Automechaniker.
MAN Diesel Dortmund.
Maskinarbejder.
A/S Frichs Århus.
Læretid Maskinarbejder. A/S Frichs Århus.
Fru Lauersens Realskole. Århus.

På grund af mit arbejde hos LEGO og Vestfrost fik jeg autorisation som
elektroinstallatør.
22april 1977.
Elektroinstallatør.
Autorisation Elektricitetsrådet.
*) Ikke mindre end to gange har jeg været ansat på store veldrevne firmaer på over
1000 mand, der blev opkøbt, for derefter at blive slanket til en skygge af sig selv.

De tidlige år og
hobbyer.
• Allerede som dreng blev jeg bidt af
en ”gal” lystfisker.
• Først efter at have aflagt ”store fri”
svømmeprøven, fik jeg lov til at
færdes, langs de mange gode
fiskevande, der var i Aarhus området.
• Orienteringsløb med træning i
Marselisborg skovene, og
mosionsroning på Aarhusbugten. Var
andre interesser, der senere kom til.

Fabrikant som 14 årig

Janni
Metalstøberi
Præstehaven 49
Hasle v. Aarhus

Salg til
isenkræmmere
og
sportsmagasiner.

Fabrikationen foregik i kælderen, med familiens
støvsuger og en ombygget bunsenbrænder.
Formene var af gips, og materialet: lejemetal og
aluminium.

Læretid på Frichs
1954-1958
Efter realeksamen fik jeg en læreplads hos Frichs A/S.
Man havde netop stoppet produktionen af damplokomotiver, midt i
en serie, til fordel for MY lokomotiverne.
I kedel smedjen lå stadig nogle halvfærdige kedler, så nyt var det,
produktionen blev skiftet til buggyvogne.
Det nye var store lokomotiver med dieselmotorer 16 cylindre i to
rækker.
Det var en spændende udvikling at deltage i.

Motoren var beregnet til 2500 Hk. Det stod på alle tegninger og rekvisitioner. På
prøvestanden kunne vi ikke klemme mere end 1960 Hk ud af motorerne. Det gav et
problem i drift da man beregnede togstammen efter det første tal.
De Svenske GM - EMD MY motorer havde kun 1700 HK.

.

Her er lærlingeholdet
1954.
Otte maskinarbejder
og to klejnsmede.
Det var året for 100 års
jubilæet.
Der var over 1000
mand ansat på Frichs.
Uddannelsen var meget alsidig og gav mange
muligheder som maskinarbejder.
Kedel smedje, klejn smedje, grov smedje, støberi,
kobber smedje, Samlehal med rør og plade.
Foringsværksted, Montage og afprøvningshal for
vores motorer og en meget stor maskinhal med efter
datidens forhold, meget avancerede maskiner.
De tre første år af læretiden, cirkulerede vi mellem
afdelingerne et halvt år i hver. Det sidste år var vi i
lærlinge værkstedet, hvor vi arbejdede med
drejebænke, fræsere, chapingmaskine og
boreværker.
Frichs A/S har fremstillet:
Damplokomotiver
Lyntog, MO lokomotiver,
Bane traktorer,
Skibsmotorer og
stationære motorer til
elværker.
Og så var der lige
MY eren.- Marylin

I 1950 udkom
Håndbog i Plastics
Først i 1950 fik jeg råd til at
købe den.
Der var desværre ikke nogen
plast uddannelse på det
tidspunkt, det kom først midt i
tresserne

