Historien om plastfolie industrien i Vejen – Rolles Fabriker A/S .

Forord.
Det er min intention at fortælle lidt om personer og nogle plastvirksomheder, som har betydet en hel
del for beskæftigelsen og udviklingen i Vejen perioden ca. 1960 til 2010. Fortællingen omhandler:
Vejen Præstegaard
Rolles Fabriker A/S, Vejen
Lindknud Plast A/S, Lindknud – Vejen, LindPlast A/S, Norfolier Danmark A/S, Vejen og
Eng-Pack A/S, Vejen – Rødding, som blev opkøbt af Lindknud Plast.

Indledning.
Efter 45 års ansættelse indenfor plastfolie industrien må det vist være på sin plads at fortælle nogle af
mine erindringer fra årene. Det bliver en historie fortalt og set med mine øjne, en fortælling, som
samtidig giver et indblik i den industrielle udvikling i Danmark med fremgang. Og om nogle af de
udfordringer og begivenheder, som havde betydning for udviklingen. En hyldest til og en fortælling
om personer med visioner og fremdrift, og som skabte nogle væsentlige industrivirksomheder i
Vejen og omegn, virksomheder, som desværre i dag er historie.
Som så mange andre, stammer jeg oprindelig fra landbruget. Men efter et uheld under
militærtjenesten blev jeg omskolet til en kontoruddannelse. Efter den etårige handelseksamen fik jeg
ansættelse som revisorassistent og var i 2 år hos Revisionskontoret i Århus. Sideløbende læste jeg
realeksamen på Århus Akademi som aftenundervisning, idet det var min hensigt at studere HD i
regnskabsvæsen. Under min omskoling havde jeg truffet min kone, og vi overvejede at slå os ned i
en ny lejlighed i Brabrand, men det syntes vi var for dyrt med min begrænsede løn som revisor
assistent. Valget faldt i stedet på Kolding, hvor det også var muligt at fortsætte den teoretiske
uddannelse. Vi købte et mindre hus, og jeg fik efter en lille annonce ansættelse hos Revisionsfirmaet
E. Frandsen på Hollændervej i Kolding. Her var jeg ligeså i 2 år. I juni 1967 søgte Rolles Fabriker
A/S en ny bogholder. Jeg søgte stillingen og fik ansættelse pr. 1/8 1967 i henhold til følgende
ansættelsesaftale.

Min ansættelse blev varetaget af Werner Ibing, som var underdirektør. Så vidt jeg husker, så og
hilste jeg først på direktør Houman efter min ankomst 1. august. Og det blev i sandhed til mange
interessante år.
Det var en helt ny verden, som åbnede sig for mig. Ganske vist havde jeg set en del forskelligt
gennem mine 4 år indenfor revision, men nu blev situationen en ganske anden. Nu var det mit
ansvar, at bogføringen blev udført korrekt og til tiden. Det kom som noget af en overraskelse for
mig, at den tidligere bogholder kun var nået lidt ind i maj måned, så jeg måtte hurtigt finde ud af,
hvordan bogholderimaskinen virkede og dermed sørge for, at bogholderiet igen var ajour. Det
krævede en ekstra indsat, men det gik alligevel forholdsvist hurtigt. Bogføringen blev udført på en
stor larmende maskine forsynet med mekaniske tælleværker. Man skrev på kontokortene, som på en
skrivemaskine. Kontokortet blev med et håndtag trukket ned i maskinen, og en perforering i kortets
kant, fortalte maskinen, hvor langt kortet skulle ned. Bag om maskinens valse var ført en form for
pergamentpapir, som ved gennemskrift fra kontokortene virkede som journal over de bogførte
posteringer.
Porto og frankeringsregler var også et lille men nyt område. Selvfølgelig havde jeg sendt et brev af
og til. Men her var mange pakker og breve, også til udlandet, mest Sverige. Fortoldning af varer var
ligeledes nyt for mig. Det var mest maskiner og reservedele, hvor vi selv stod for indfortoldningen,
men der var også tale om told, når en plastråvare kom fra et ikke EFTA-land. Toldens størrelse
varierede fra land til land, fra toldområde til toldområde. Så jeg fik fat i toldnomenklaturen, som er
en omfattende international liste over alle varer, som handles i verden. Nomenklaturen er opdelt i
kapitler. Kapitel 39 omfatter f.eks. alle plastmaterialer, herunder plastgranulat, plastfolier osv.
Kapitel 85 omhandler vore maskiner; ekstrudere, trykmaskiner og svejsemaskiner. Toldsatsen var så
afhængig af, om varen kom fra et EFTA-land, fra EF eller et 3. land. Ligeledes er indeholdt regler
om forarbejdningsgrader. Hvornår skifter en vare f.eks. oprindelse, når der sker forarbejdning? Ved
import af plastgranulat fra f.eks. Canada, hvornår skifter produktet så oprindelse, når det oparbejdes
til plastfolie med tryk og efterfølgende sendes til Sverige? Det var selvfølgelig væsentligt, at vor
kunde i Sverige kunne modtage varen med oprindelse i Danmark/EFTA. Ellers skulle han jo betale
told, som om varen kom fra her Canada. Jo, der var mange nye ting at sætte sig ind i.
Frihandelsorganisationen EFTA bestod dengang af Danmark, Norge, Sverige, Schweiz, Portugal og
England.
Fakturering blev udført ved en skrivemaskine forsynet med et stort stativ til fremførsel af
fakturabladene. Fakturasiderne blev skrevet i én arbejdsgang ved hjælp af gennemskrift med
karbonpapir. Fakturaerne skulle ud over oplysninger om modtager og varebeskrivelse ved eksport
også forsynes med samlet vægt netto og brutto samt erklæring om varens oprindelse. Endvidere
skulle i mange tilfælde udfyldes en række forskellige eksport dokumenter, således at
indfortoldningen kunne ske uden de helt store problemer i modtagerlandet. Til hjælp for
virksomhederne fandtes en opslagsbog, ”Eksporthåndbogen”, som land for land og toldområde for
toldområde fortalte, hvilke oplysninger og dokumenter, vi som eksportvirksomhed skulle udfylde.
Den havde vi stor gavn af. Her et eksempel på en dansk faktura.

Løn beregning foregik manuelt og var dengang en forholdsvis enkel sag med timer gange sats/time
og måske lidt overtidsbetaling. Eneste fradrag var bidrag til ATP, om var gennemført ved lov i 1964.
Resten var til udbetaling. Der blev udfyldt en lønseddel med gennemskrift. Når lønnen hver uge var
beregnet, skulle vi notere ned, hvilke sedler og mønter, vi skulle bruge til udbetalingen, som skete i
kontanter pakket i lønposer. Bestillingen af sedler og mønter blev afleveret til banken dagen i
forvejen. Så kunne vi næste dag afhente det hele i banken i Lunderskov, Kolding Låne- og
Diskontokasse, senere Vejen Bank her i Vejen (i dag Danske Bank). Hjemme på kontoret kunne vi så
gå i gang med at fordele mønter og sedler i de enkelte poser, og så skulle det hele jo gerne stemme,
når vi var færdige, for ellers kunne vi begynde forfra med kontrol af hver enkelt pose. Kopien af
lønsedlen blev arkiveret under den enkelte medarbejder. Når året var gået, begyndte et betydeligt
arbejde med at summere de enkelte lønsedler for at nå frem til den enkelte medarbejders årsløn og
samlede bidrag til ATP. Når alle udbetalinger til medarbejderen var blevet talt op, skulle disse
summer igen tælles sammen og herefter afstemmes med lønkontoen i bogholderiet. Det var somme
tider en kamp at få disse ting til at stemme overens. Blot en enkelt taste fejl på regnemaskinen, så var
den jo gal. Man erfarede hurtigt, at det var en stor fordel med flere lønkonti, f.eks. én for hver

afdeling. Når afstemningerne så var på plads, skulle der udfyldes en lønangivelse til den enkelte
lønmodtager og afleveres kopi til det lokale skattevæsen, i de nærmeste år Vejen kommune.
Til hjælp ved løn beregningen blev brugt en såkaldt ”svinger”, en type regnemaskine (manuel), som
især var velegnet til at udføre multiplikation og division. Denne type regnemaskine kom senere i en
elektrisk version fra bl.a. Contex. Skulle man f.eks. gange en timeløn på 4,85 med 42 timer, skete
udregningen ved at indstille tælleren på 485, dreje svingarmen 2 gange frem, rykke tælleren 1 plads
til venstre og dreje armen 4 gange frem. Skulle der i stedet ganges med 38 timer, kørte man 2 gange
baglæns med svingarmen, rykkede tælleren 1 plads til venstre og drejede armen 4 gange frem. Her er
vist en såkaldt manuel ”svinger”. Disse blev afløst af Contex 10 regnemaskiner, først som manuelle
og siden elektriske, men fortsat med mekaniske tælleværker.

Har du lyst til at se flere gamle regnemaskiner, kan du f.eks. besøge www.lindnilsson.dk Her finder
du billeder af såvel de manuelle som de elektriske udgaver. Sammentællingsmaskiner med strimmel
var ligeledes først manuelle og siden elektrisk drevne.
Gennem årene er der sket nogle få forenklinger, f.eks. med udbetaling hver 14. dag, derefter med
check og senere igen bankoverførsel. Men ellers er beregning af løn blevet stadig mere og mere
kompleks, f.eks. med tilbageholdelse af kildeskat fra 1970, holddriftstillæg afhængig af
arbejdstidspunktet, pensioner, ferie, opsparede fritimer osv. Men der er også sket en teknologisk
udvikling. Mere herom senere.
Et andet område, hvor disse kalkulationsmaskiner blev meget anvendt, var til prisberegning. Før man
kan begynde på den egentlige beregning af varens pris måtte man fastslå materiale forbrug. F.eks. en
bærepose model Roll tape størrelse i mm 380 x 450/50 x 0,05 hvid indfarvet og rød tape, her
beregnes vægten som følger: bredde x (højde + bundfals) x 2 sider x tykkelse x vægtfylde, hertil
kommer vægten af den pålimede tape bredde x højde x 2 x tykkelse x vægtfylde, altså
vægt af pose: 380 x (450+50) x 2 x 0,05 x 0,92/1000 = 17,48 kg
vægt af tape: 380 x 90 x 2 x 0,09 x 0,92/1000 = 5,66 kg, dvs. vægt i alt 23,14 kg. Strengt taget skal
der endda tages højde for øget vægtfylde af den røde tape. Herefter kunne man så gå videre til at
fastlægge materialeforbrug i alt inklusive spild, udgift til trykning, som er uhyre afhængig af trykket,
antal farver og farveforbrug, trykhastighed osv. Hertil udgifter til svejsning og til kartoner samt fragt
og spedition. Så det var altid en lidt længere opgave, når der skulle afgives et salgstilbud. For at
forenkle beregningerne havde Houman fået lavet nogle sider, hvor vægten af folien var udregnet. Her
f.eks. en side med slanger helt nede fra en bredde på 40 mm. Det må have været helt fra firmaets
start, at man kunne levere så smalle slanger.

Den ældste datter Trine fungerede som korrespondent. Hun var meget skrap til at betjene såvel
skrivemaskine som svinger kalkulationsmaskinen.
Kopimaskine – jo der var en på loftet. Men den var til væske og vist stillet derop, fordi den var for
vanskelig at bruge. Når vi skulle mangfoldiggøre breve og opslag blev der brugt en sværte
duplikator. Så skulle man først skrive teksten på en stencil, som så blev monteret på duplikatoren,
hvorefter man kunne duplikere siderne. Et par år senere fik vi en lille kopimaskine, som brugte
varme følsomt papir. Så skulle man lige huske, at kopien ikke skulle ligge fremme i vindueskarmen
og udsættes for sollys, for så forsvandt den kopierede tekst.
En helt anden ting, som jeg husker fra denne tid. Houman var meget imod, at hans piger gik i lange
bukser. Men det blev nu alligevel pigerne, som vandt. Jo, mange ting har ændret sig gennem årene. I
min barndom var det meget almindeligt, at en del kvinder gik med et tørklæde. Og som en anden
kuriositet kan jeg nævne, at Rolles også fremstillede ”plasthætter” til at tage over håret, når damerne
skulle afprøve tøj i butikkerne. Jo tingene har i sandhed ændret sig.
De ansatte på Rolles Fabriker bestod i 1967 bl.a. af:
Direktør
Børge Houman Christensen (blandt medarbejderne kaldet House)
Underdirektør
Werner Ibing
Ekstrudering
Hugo Nicolaisen
Trykkeri, faktor
Valdemar Christensen
Svejseri, konfektionering Harald Lindberg
Værksted
Preben Thomsen
Sælgere
Hans Fassov (Nordjylland),
Bent Gøtterup og Ole Nielsen (begge Sjælland)
Mogens Reismer (Fyn og Sydjylland) og ansat i 1968
Kontoret, bl.a.
Karen Grove, ansat ca. 17/5 1967
Sætteri/klichefremstilling Freddy Karstensen
Med ovenstående var vi i alt ca. 30 ansatte fordelt på ekstrudering, trykkeri, svejseri, kontor og salg.
Vi havde også en alt mulig mand kaldet ”Arme og ben”, som passede have og hest mv. Hesten blev
foruden til lidt privat ridning brugt ved den daglige transport af pakker op til banegården, hvor der
dengang kunne indleveres pakker til forsendelse med banen. Den trafik varede vist kun nogle få år,
så tog fragt bilerne over.
Lokalemæssigt bestod fabrikken af en ekstuderingsbygning i 2½ etage (J3) ud mod hovedvejen,
bagved lå det såkaldte ”kirketårn” (G3 - også ekstrudering) og lokaler for opbevaring af klicheer med
sætteri og klichefremstilling (F2). Dernæst fulgte barakbygningen (H1), hvor der var indrettet,
vareudlevering, trykkeri, svejseri og værksted. D1 var kontor. Se skitsen nedenfor. Bebyggelsen
omfattede dengang kun A1, B2, D1, G3, F2, J3 og H1.

Vore produkter bestod af folier med og uden tryk, mange former for poser f.eks. til gulerødder,
kartofler og til brød til bagere. Og så var produktionen af bæreposer igangsat. Vi havde fået udviklet
en særlig bærepose, som fik navnet Roll Tape. Det er en bærepose, som er forsynet med en
tapeforstærkning langs posens øverste kant, og hvori der var udstanset et bananformet hul som
bæregreb. Tapen kunne fremstilles i en anden farve end posen, f.eks. en hvid pose med en rød
tapekant. For at beskytte det nyudviklede produkt, blev der indleveret patentansøgninger via
patentfirmaet Chas. Hude i København. Vi opnåede patent i enkelte lande, men herhjemme fik vi det
aldrig. Patentmyndigheden herhjemme mente ikke, at der var tilstrækkelig ”opfinder højde” i
nyudviklingen. Senere fulgte bæreposerne Roll Tex (med klap til at bukke ned), Roll Grip (med et
stift sprøjtestøbt bæregreb) og endelig Roll Patch (med en pålimet forstærkning omkring bærehullet).
Det er relativt kostbart at søge patent på et produkt, idet der skal søges i hvert enkelt land og
ansøgningen skal samtidig oversættes til det enkelte lands sprog. Ud over de nævnte produkter blev
der også fremstillet plastsække til f.eks. Lilla Edet i Sverige, som bl.a. producerede toiletpapir
(brochurebagsiden her fra ca. 1975 viser bæreposetyperne på nær Rolle Patch).

Den spæde start.
Hvordan begyndte så egentlig det hele? Børge Houman Christensen og hans kone Ulla Juul
Christensen kommer oprindelig fra Vejle egnen. Her havde de beskæftiget sig med import,
ompakning og salg af krydderier. Det ældste materiale, som jeg er stødt på undervejs er en
indbunden ”Hovedbog”, som er autoriseret af Politimesteren i Fredericia den 21. september 1950.
Bogen er godkendt som ”hoved og statusbog for handlende Ulla Kirstine Juul Christensen,
Fredericiavej 70, Eskholt pr. Vejle”.

Som årsag til at den lyder på hendes navn, har jeg ladet mig fortælle, at Houman havde været uheldig
med sin tidligere virksomhed og derved havde været gennem en konkurs. Dette er siden bekræftet.
Houmans havde fået god gang i salget af krydderier ca. 1939 og starten af krigsårene, men da der
efterfølgende opstod mangel på varer, og da der efter krigen skulle søges og gives en importbevilling
fra ministeriet, kunne Houman ikke dokumentere et tilstrækkeligt salg i årene før krigen og kunne
derfor ikke opnå importtilladelse. Krydderivirksomheden fik derfor problemer. Besøger du
Købmandsgården i Bindeballe og går op på loftet kan du være heldig og finde et pulverbrev mærket
”House”.
Bogen er ikke brugt til egentlig bogføring, men der er noteret nogle fakturaer fra ca. medio 1950
udstedt til: Plastic Union, Vestergade 11, København K, Helsingør Lædervarefabrik, Holbergsgade
16-18, K, Nordisk Kamfabrik A/S, Vordingborg, Nordisk Droge og Kemikalieforretning,
København. Disse navne tyder på levering af plastposer. Det er usandsynligt, at det skulle være
krydderier. Jeg antager derfor, at den allerførste fremstilling af plastposer er sket i 1950 og måske
endda med opstart på adressen i Vejle. Den allerførste brug af poser har sikkert været til eget
forbrug, nemlig emballering af krydderier, men Houmans har åbenbart set eller fornemmet, at andre
efterspurgte det nye emballageprodukt. På dette tidspunkt blev der så vidt jeg ved ikke fremstillet
plastfolier i Danmark. Houmans kørte til Flensborg, hvor de købte en rulle eller 2 ad gangen. 1950
var også året, hvor familien flyttede ind på Rolles Mølle ved Lunderskov.

Rolles Mølle.

Rolles Mølle ligger idyllisk i ådalen fra Lunderskov ind mod Kolding. Her etableredes fabrikken
ROLLES MØLLES FABRIKER med undernavnet Plastic Packing Co. I/S. Navnet fremgår af det
brev, hvor Houman i oktober 1954 fremsætter sit tilbud til Menighedsrådet i Vejen om køb af den
tidligere præstegård i Vejen. Præstegården er nærmere omtalt i årbogen 2004 fra Ribe amts
lokalhistoriske forening. Artiklen er skrevet af Olav C. Lindegaard, som har levet sine barne- og
ungdomsår på præstegården fra 1932 – 1949. I 1949 blev hans far udnævnt til biskop i Ribe stift og
familien flyttede til Ribe. Artiklen har Olav Lindegaard kaldt ”Vejen Præstegård - det tabte
paradis”. Ikke i kirkelig forstand, men familiens og børnenes paradis. Artiklen kan bestilles på
biblioteket.

I årene 1950 til 1955 blev der arbejdet med både krydderier og plast, men det blev plasten, som tog
over.
Vejen præstegård.
Præstegården var oprindelig en af egnens betydeligste gårde med ca. 300 tdr. land agerjord, skov,
eng og mose. Men størstedelen af jorden blev (i 1920erne eller endnu tidligere?) udstykket til mindre
landejendomme. Ifølge Olav C. Lindegaard var der under hans opvækst forpagterbolig i den vestlige
sidebygning, ligesom der var tilhørende landbrugsbygninger også mod vest med lade og stalde,
hvilket også fremgår af indsatte kopi af luftfoto, som må antages at være fra ca. 1930. Billedet hang
fortsat hos Olav C. Lindegaard i Haderslev i 2015 – han døde i 2016.

Efter Olav Lindegaards far Morten Lindegaard var blevet valgt som biskop for Ribe Stift, blev pastor
Monrad ansat som præst ved Vejen og Læborg kirker, men familien Monrad faldt ikke rigtig til i
præstegården. Det skyldes formentlig især, at trafikken gennem Fr. d. 7s gade og Borgergade blev
omlagt. Efter krigen øgedes antallet af biler og i 50erne, formentlig 1956-57, blev den nye vej
Præstevænget (hovedvej 1) bag om Vejen Gæstgivergård etableret. I den forbindelse måtte
præstegården afgive en ikke ubetydelig del af sin indkørsel og gårdsplads. Sidebygningen mod vest,
forpagterboligen, blev delvis nedrevet og afkortet, så den fik samme udstrækning som
konfirmandbygningen mod øst. Sandsynligvis ved samme lejlighed blev avlsbygningerne mod vest
nedrevet. Tilbage blev hovedbygningen med tilhørende 2 sidebygninger samt bygningen med
hestestald vest for hovedbygningen. Det fortælles endvidere, at en anden årsag kan være en
drukneulykke i Vejen å. Familien følte sig utryg med trafik på den ene side og åen på den anden. Der
blev etableret en ny præstebolig på Baungårdsvej og den gamle præstegård blev sat til salg.
Ifølge ”Foreningen til gamle bygningers bevarelse”, Peder Holden Hansen huse, blev sidebygningen
mod vest afkortet i 1870, men det stemmer ikke overens med ovenstående luftfoto. Luftfotografering
begyndte først ca. 1930. Og ligeledes: i billedets venstre side ses Niels Hansen Jacobsens lille hus
med skorsten fra hans keramik brændeovn. Han var aktiv som billedhugger fra ca. 1890. Foreningens
oplysninger kan derfor ikke være korrekte.

Efter indstilling fra Det særlige Bygningstilsyn var en del af præstegårdens bygninger blevet fredet i
1950. Fredningen omfattede ”hovedbygningen og det lille hvidkalkede hus ved hovedbygningens
vest gavl”. Fredningen blev gennemført i klasse B, hvilket vil sige en udvendig fredning, se
nedenfor.

Præstegården er bygget ca. 1851 af Peder Holden Hansen, som har opført en række gårde og
karakteristiske bygninger i Vejen og omegn. For nærmere studie kan henvises til ”Foreningen til
gamle bygningers bevarelse” med omtale af bl.a. Vejen og Malt præstegårde.
I 1956 skete en ny fredning på ejendommen. I forbindelse med etableringen af hovedvej 1 nord om
kroen Vejen Gæstgivergård fandt man ud af, at højen sydøst for præstegården oprindelig havde været
en gravhøj. Efter indstilling fra Nationalmuseet blev fredningen j.fr. nedenfor tinglyst på
ejendommens blad i tingbogen, matr. Nr. 1 br af Vejen by tilhørende fru Ulla Juul Christensen,
Vejen Plasticfabrik, Vejen. Gravhøjen er også omtalt af Olav C. Lindegaard, som brugt under krigen
til opbevaring og som beskyttelsesrum.

Rolles Fabriker.
I oktober 1954 indgår Houman aftale med Menighedsrådet i Vejen om køb af den tidligere
præstegård, pastor Monrads embedsbolig. Overtagelse skal finde sted senest 1. august 1955 og
tilbudet nævner en pris på kr. 55.000 jfr. indsatte brev.

Om aftalen er gennemført på de tilbudte vilkår ved jeg ikke, men i hvert fald blev der aftalt en
overtagelse, og den eksisterende virksomhed blev flyttet fra Lunderskov til Vejen. Produktionen af
poser blev indrettet i sidebygningen mod vest. Det har været lidt vanskeligt at finde noget fra den
allerførste tid, men jeg har fundet en indbunden kassebog med bogføring fra 1958 og bøger fra årene
lige efter. Kassebogen er autoriseret af Politimesteren i Ribe til brug for ”Rolles Fabriker, Plastic
Packing Co. v/. Ulla Juul Christensen, Vejen.” Ved lønudbetalingen i maj 1958 er registreret 25
navne på piger/kvinder (ingen mænd), som har fået udbetalt løn. Efter min opfattelse er det ikke
sandsynligt at de alle som sådan har været ansat, men en del har udført arbejdet med trykning og
svejsning af folierne som en form for hjemmeindustri og sikkert også som en ren akkord med et
aftalt beløb pr. pose. Men omfanget af produktion øges åbenbart, og i slutningen af 50erne opføres
en sidebygning mod vest. Her indrettes svejseri.
På vestsiden af denne tilbygning opførtes ca. 1960 det såkaldte ”kirketårn”, en bygning i 2 etager.

Her blev der plads til virksomhedens 2 første ekstrudere. De 2 tilhørende opviklere placeres på
førstesalen. Til at betjene ekstruderne ansættes Robert Fallesen, som forinden havde arbejdet med
ekstrudering af folier hos Novo Plastic i Kolding. I starten blev ekstruderne startet op hver dag, men
det fandt man hurtigt ud af gav alt for meget spild. Selv om maskinerne dengang var noget simplere
og hurtigere at starte op, var det alligevel ikke rentabelt at starte op om morgenen og lukke ned igen
om aftenen. Man gik derfor hurtigt over til flerholdsdrift i foliefremstillingen. Jeppe Aagaard havde
på afstand fulgt foliefremstillingen og var tiltrukket af, at Robert Fallesen hver dag kunne møde ind i
sorte bukser og hvid skjorte. Så han søgte arbejde hos Houman i 1960. Det trak dog lidt ud, men en
dag var der gevinst. Houman havde købt en trykmaskine af mærket Holweg. Den fik betegnelsen

Holweg 4, idet den var udstyret med 4 farveværker, dvs. at man nu var i stand til at trykke på folien
med 4 farver i én arbejdsgang. Jeppe Aagaard blev ansat og var selv med til at opstille trykmaskinen,
som blev placeret i det tilbageblevne af den oprindelige forpagterbolig. Af sælgeren fik Jeppe og
Houman at vide, at han kunne bruge vand til rengøring af maskinen, men det var nu ikke rigtigt.
Klude med sprit virkede, ligesom der blev brugt sprit til farvefortyndingen. Til rengøring af farvekar
o. lign. fik man fremstillet et kar i messing til en væske med natronlud. Her kunne maskindelene
sænkes ned, farven opløstes og man kunne herefter skylle efter med vand og aftørre delene. Det var
nemt, men man skulle passe på, at man ikke fik natronlud på tøjet, for så blev der store huller. Så det
med sorte bukser og hvid skjorte kunne han godt glemme. Jeppe flyttede for øvrigt ind i et
loftskammer i sidebygningen mod vest, lige under hvor Tv-antennen er opsat (se foto ovenfor).
Før anskaffelsen af denne trykmaskine havde man brugt bogtryksværte, når man udførte tryk.
Svejsning af poserne udførtes på en såkaldt ”fluesmækker”, kan ses på industrimuseet i Odense.
Bogtrykfarver tørrer fint ind på papir, fordi det er en sugende overflade. Men på plastfolie er det en
helt anden sag. De trykte poser blev hængt til tørre på stativer, og først dagen efter blev poserne lagt i
papæsker. Men alligevel var det ikke usædvanligt, at poserne efterfølgende klæbede sammen i
æskerne, så når man tog en pose op, fulgte den næste med. Det siger sig selv, at trykket efter en
sådan omgang langt fra var særlig kønt og attraktivt. Grethe Aagaard (senere gift med Jeppe) var
som 15-årig blevet ansat i 1959 og arbejdede med svejsning af poser ved en maskine, som næsten
havde form som en trædesymaskine. Gerda Møller arbejdede ved en kombineret tryk og
svejsemaskine, som blev kaldt Poly Baby, men for at betjene denne maskine skulle man være fyldt
18 år. Af en af kassebøgerne fremgår, at man i 1961 også har anskaffet sig en maskine kaldet Poly
Senior. Grethe fortæller, at fremstillingen af poser dengang var på ren akkord, så hvis maskinen
svigtede, var der ingen løn og det ej heller selv om maskinen holdt stille på grund af havari i flere
dage.
Der var fremgang i forretningen. I 1961 gik man i gang med at opføre en ny ekstruderings bygning
ud mod hovedvej 1. Bygningen var 2 etager og med halv kælder og uden gulv i stueetagen.
Byggeriet blev udført af muremester Viktor Lindberg. Vinterbillede fra opførelsen i 1961, venligst
udlånt af Grethe og Jeppe Aagaard.

Ekstruderne blev placeret på kældergulvet ca. 2 meter under terræn og opviklerne på 1.salen. På
etagen ovenover blev indrettet lager til råvarer samt råvarekasser, hvori man kunne tømme
råvaresækkene. Råvaren blev så (evt. opblandet farvestof, såkaldt masterbatch) ledt ned til
ekstruderens påfyldningstragt ved hjælp af et rør. Pallerne med råvarer blev med hjælp af en talje
hejst op og ind på loftsdækket på 2. sal. I nogle af de første år kom der også råvarer med jernbanen,
men det var besværligt. Så skulle pallerne hentes på Vejen banegård. Det var ekstra håndtering og en
øget risiko for spild af granulat. Nogle år senere forsøgte DSB sig med en løsning, hvor man med en
speciel lastvogn fragtede hele banevognen ud til os fra banegården i Kolding, men det blev aldrig
nogen succes. Lastbiler med direkte transport fra producent til modtager var den enkleste og langt
den pålideligste løsning. Så kunne vi aftale, hvilken dag varen skulle ankomme.
Næsten samtidig må Houman have købt flygtninge barakken. Det tidligere hønsehus blev nedrevet.
Så blev der støbt fundamenter og gulv på nordsiden af kirketårnet, altså ned mod Vejen å og
barakken blev rejst. Bygningen var på ca. 620 m². Her blev indrettet trykkeri med driftskontor,
vareudlevering, svejseri (posesvejsning) og et lille værksted. Houman havde nu brug for en
mekaniker til at tilse de efterhånden mange maskiner. Ham fandt han hos Pfejfer, Vejen Motor
Kompagni, hvor han fik sin bil serviceret. Harald Lindberg var kommet hjem fra Grønland i 1961 og
blev efter en tid hos Pfejfer ansat på Rolles Fabriker med ansvar for posefremstillingen. De
forskellige maskiner, trykmaskinen Holweg 4 og svejsemaskiner inklusive en kombineret tryk- og
svejsemaskine blev opstillet i den ”nye” barak (interiør billede lånt hos Grethe og Jeppe Aagaard).

Interiør fra barakbygningen

I forgrunden svejsemaskiner med tilvirkning af plastposer og i baggrunden til venstre den
kombinerede tryk- og svejsemaskine Poly Baby og bagest igen trykmaskinen Holweg 4.
Genbrug af plast er ikke en ny ting og slet ikke, når det drejer sig om produktionsspild, afskæringer,
restruller og plast med fejltryk. Det kan ses af vedhæftede ordrebekræftelse fra 1962.

Da jeg kom til virksomheden i 1967 var en del af de viste svejsemaskiner udskiftet til Stiegler
svejsemaskiner, f.eks. type US 900 (900 er arbejdsbredden i mm). Og til venstre for
svejsemaskinerne var købt og opstillet en stor trykmaskine Holweg 6 med en arbejdsbredde på
1250mm. Desuden var extruderings bygningen i 1966 udvidet med ca. 80 m², dvs. at den sidste del
ind mod den vestlige sidebygning var tilføjet.
Jeg ved ikke, hvornår medarbejderne ved Rolles er begyndt at organisere sig, eller hvornår Rolles
selv blev medlem hos Dansk Industri, men det har nok været i begyndelsen af 60-erne og måske lige
efter ankomsten af den store trykmaskine Holweg 6. Med anskaffelsen af denne maskine fulgte
ansættelsen af typografer, som var meget fagforenings bevidste. Her er et par billeder, som også
tyder på et godt socialt sammenhold i virksomheden. Medarbejderne var aktive i den lokale
firmaidræt og deltog i håndbold og fodbold stævner.

Forrest Grethe Jensen, Kirsten Knudsen, Betty Boysen, bagved NN, Erna Riis, Inge?, NN.
(Er der nogen, som kan hjælpe med navnene på de sidste, tager jeg gerne imod)

Forrest: NN, Lasse Benzon, Bent Kristensen, Arne Petersen, bagved Jeppe Aagaard, Villy Jensen, Freddy Karstensen.

Familien Houman bestod af Børge Houman Christensen og hustru Ulla Juul Christensen samt
døtrene Trine og Mette. De boede i hovedbygningen, og Houman havde fået opført en havestue ved
den østvendte gavl af hovedbygningen. Her havde han indrettet kontor til sig selv. Det var her han
sad og udførte sine mange beregninger og kalkulationer, og det var også her han sammen med sine
rådgivere revisor Jørn Petersen, arkitekt Hans Dahl Nielsen og advokat Jørn Hansen udtænkte sine
planer for virksomheden. Det var ikke så ofte, vi så ham på kontoret og i fabrikken. I stedet mødte vi
op hos ham, når der var emner at drøfte. Den daglige ledelse og tilrettelæggelse gik gennem Werner
Ibing og afdelingslederne. Houman var en herre med mange visioner og ideer. Det var dog ikke altid,
at hans ideer faldt i god jord, så det skete, at der blev trykket på maskinens stopknappe. Der kunne så
gå lidt tid, før produktionen kom i gang igen, og måske med hjælp af sælgeren Hans Fassov som
mægler: ”Hvis I nu starter op igen, så snakker jeg med House”. Det har sikkert været før Ibings
tiltrædelse. Et af de første år efter min ansættelse spurgte jeg, om der ikke kunne bevilges en ny
bogføringsmaskine. House kikkede smilende på mig, vendte cigaren nok engang og spurgte, om der
så kom flere poser gennem fabrikken. Det kunne jeg jo ikke love ham, og så var den sag ligesom
afgjort. Det var som nævnt her, han sad og udførte sine mange beregninger.
Sælgeren Hans Fassov gjorde i øvrigt indtryk af at være meget effektiv. Man kunne tydeligt se, når
han havde været på besøg i en by, hvad enten det nu var Viborg eller en anden af de nordjyske byer.
Så var der bestillinger fra forretningerne på stribe fra den pågældende by. Så han må have vandret fra
forretning til forretning. Størrelser og antal poser blev noteret på hans cigaræske og om aftenen blev
ordresedlerne udfyldt og sendt til os pr. post.
Her nedenfor et eksempel på Houmans beregninger.

Familien Houman havde et lille sommerhus i træ i forreste række ved Hvidbjerg strand ud til Vejle
fjord. Huset lå på en mindre grund ud til brinken, og en trappe førte ned til stranden og en lille
badebro. Der var vel ca. 5 meter ned. Her holdt familien ofte ferie. Senere fik nogle af
medarbejderne også lov til at nyde ferien her. Det har jeg og min familie også nydt godt af adskillige
gange mens børnene var små. Der fulgte dog som regel så også lidt arbejde med, f.eks. det at klippe
den høje hæk ud mod vejen. Jeg har nogle gange stået oppe på bilens tagbagagebærer for at kunne nå
toppen af hækken.
Men ellers gik familiens ferieture ofte til Spanien. Her kunne familien nyde det varme og milde vejr,
mens der måske var lidt surt herhjemme. Det var også her familien blev begejstret for spanske fliser.
Sådan nogle ville de også gerne benytte ved indvendige omforandringer i hovedbygningen, men da
de ikke kunne skaffes her i Danmark, købte Houman selv nogle fliser i Spanien. Jeg kan huske, at de
kom med skib her til landet (Horsens). Jeg stod selv for indfortoldningen. Nogle af fliserne blev bl.a.
brugt som gulvbeklædning i hovedbygnings hall, til gulv i havestuen og i det nye badeværelse med
bidet.

Udbygningsperioden.
Men ellers blev der som oplyst arbejdet ihærdigt med virksomhedens fortsatte udbygning. Årene
1968 til 1972 var een lang byggeperiode. Der var nok ingen som vidste, at det skulle komme til at gå
så hurtigt. Kort efter min ansættelse, nærmere betegnet den 5/9 1967 blev afholdt møde med
personer fra Vejen sogneråd, hvor man enedes om, at Rolles Fabriker erhvervede de 2 grundarealer,
som lå mellem den nuværende adresse Præstevænget 32 og hen til nr. 38, som var et parcelhus ejet af
posten. Arealerne lå i landzone, så sognerådet skulle på sin side sikre en overførsel til byzone, så vi
kunne opnå de fornødne tilladelser til en fortsat udbygning af fabrikken. Se vedhæftede referat.

Herefter arbejde Houman videre med sine projektplaner sammen med rådgiverne arkitekt Hans Dahl
Nielsen og revisor Jørn Petersen. Byggeriet var oprindelig opdelt i 3 etaper, men det blev nu nærmest
udført som et samlet byggeri. Udvidelsen omfattede denne gang 3 sammenbyggede haller liggende

med gavlenderne ud mod henholdsvis hovedvejen og Vejen å og liggende langs med den gamle
barak bygning. Ud mod hovedvejen gravedes en extruderings kælder ca. 9 m dyb og i enden ned
mod åen etableredes kælderrum til fyr, rum til lim og spritblanding (brandsikret lokale) og rum til
maskindele mv. Og ovenpå placeredes kantine, omklædningsrum og toiletter. Byggeriet omfattede i
alt 2.379 m².
Jeg kan huske, at jeg har drøftet extruder kælderen med Houman. Jeg kan også huske, at jeg
anbefalede Houman i stedet at flytte fabrikken til et sted, hvor det ville være meget lettere at bygge,
og hvor vi ikke behøvede at grave os langt ned i jorden. Vi lå jo ganske tæt på åen og alle var
bevidste om, at den store mængde vand i jorden ville være en stor udfordring. Og så havde jeg en
formodning om, at det ville blive dyrt. Men Houman mente nu nok det kunne lade sig gøre. Som han
sagde, når et af de store bladhuse i København kunne bygge en sådan kælder, kunne vi også. Hans
Dahl Nielsen havde haft kontakt til nogle af de største entreprenørvirksomheder herhjemme, og de
havde forsikret ham, at etableringen af kælderen kunne gennemføres. Der blev afholdt licitation og
det blev Topsøe-Jensen & Schrøder A/S, som fik opgaven med at lave extruderings kælderen på i alt
ca. 600 m². Efterfølgende 3 sider siger ikke så lidt om projektets omfang. Byggetilladelsen er søgt til
A/S Gammel Præstegård, hvortil grunde og bygninger var blevet udskilt i 1968.
Se nedenfor byggetilladelse og efterfølgende byggeansøgning for etape III.
Herefter følger tilbuddet fra Topsøe-Jensen vedrørende opførelse af extruderingskælder.

Vi var mange, som fulgte kælderens tilblivelse med stor interesse. Men det var jo alligevel
begrænset, hvor meget man kunne se på grund af bentonit og vand. Da man skulle til at støbe
kældervæggene medvirkede en mand i dykkerudstyr, et af de ældre med klokke om hovedet og
friskluftsforsyning gennem slange. Jeg er overbevist om, at han har skullet føle sig frem. Det har
været umuligt at se noget igennem bentonit slammen. Dykkeren har skullet sikre, at betonen til
kælderens vægge udfyldte alle huller. Det lykkedes at få alle kælder sektioner støbt og indbyrdes
tætte. I kælderens nordvestlige hjørne blev dog etableret en indvendig 3-kants sikring. Der har dog
også gennem tiden været nogen vandindsivning gennem væggene, men generelt er det gået godt.
Kælderen blev herefter gravet fri for sand, og det blev i nogen grad lagt ud på grunden ned mod åen,
da en del af arealet var temmelig lavt. Herefter blev det nederste kældergulv støbt under vand. Og da
denne del var vel overstået, kunne man gå i gang med at pumpe kælderen fri for vand. Der blev
herefter udlagt et lag af sten (store ral) til at dræne gulvet, og der blev lavet pumpebrønde, hvor man
kunne opsamle det indsivende vand. Oven på ral stenene blev støbt et fritliggende industrigulv af
beton, hvorpå vi kunne anbringe extrudere og andet udstyr. Pumperne til grundvandet blev sikret
med alarm. Så havde vi altid nogen tid at løbe på til etablering af alternativt pumpeudstyr, såfremt én
af pumperne skulle svigte. Ved siden af kælderen arbejdede man med opførelsen af de 3 haller, først
gulve, så betonspær og -dragere afsluttet med ovenlys og tag af tagpap. Udvendige sider var dels
glas, mursten og rulleporte i træ. Byggeriet stod færdig i løbet af 1969.
Bygningerne blev nu udstyret med maskiner, som især var rettet mod fremstilling af bæreposer. I
begyndelsen af 70-erne fordelte omsætningen sig med 90 % på bæreposer og 10 % til øvrige varer,
folier, poser og sække. Kælderens indvendige mål blev 9,9 m bred og 49,5 m lang i alt ca. 484 m².
Som udstyr til kælderen blev indkøbt 5 store italienske 120 mm extrudere, hver med en max
kapacitet på ca. 257 kg/time. Der blev ligeledes opstillet 1 stk. 90 mm extruder og 5 stk. 60 mm
extrudere, som kom fra den gamle extruder kælder. Den samlede kapacitet blev på ca. 1.400 kg pr.
time svarende til 33,6 tons/døgn og 7.750 tons pr. år. (Se indsatte kapacitetsoversigt udført af Hugo
Nicolaisen 1971).

Ved siden af extruderne i kælderen opstilledes dagtanke hver med plads til ca. 7,5 tons granulat.
Extruderne blev forsynet med vakuum sugere, som sørgede for transport af granulat fra dagtankene
til extruderens råvaretragt. De store extrudere var forsynet med roterende dyser (drejer ca. 340 grader
frem og da tilbage igen). De øvrige var forsynet med roterende opviklere. Til hver dyse hører også en
kølering, som benyttes til at blæse kold luft ind på plastboblen. Til at drive extruderne bruges en stor
mænge strøm, og det afgiver megen varme, som skal ledes bort. Til nedkøling af kælderen var lavet
kanaler, hvor der blæstes frisk luft ind gennem støjende ventilatorer anbragt i jordhøjde lige udenfor
kælderen. Det skulle dog vise sig at være en lidt uheldig løsning, da luftens temperatur varierer
temmelig meget over døgnet. Maskinernes opviklere placeredes på jerndækket lige over extruderne.
Til de 5 store extrudere blev hos Lindbæks Maskinfabrik i Odense indkøbt specielt udformede
opviklere, som var udformet med henblik på produktion af bærepose folie. Hver enkelt opvikler, var
udstyret med valser og opskæringsknive, så den kunne opvikle 4 ruller ad gangen. Så vidt jeg husker,
skulle opviklerne modificeres noget, før de kom til at fungere rigtigt. Til hver opvikler hører som
regel også treater udstyr og sugekasse for udsugning af ozon dampe, som dannes i forbindelse med
treatnings processen. I den gamle extruder kælder blev placeret råvare siloer leveret af Taul i Vejle.
Så kunne råvaren blæses direkte fra tankbilen og ind i råvaresiloerne, hvor der var plads til ca. 9 tons
i hver silo. Det gav nogle gange problemer, da der som regel kom op til 25 tons med hver tankbil.
Det gjaldt om at få skiftet om i tide, så man undgik granulat udenfor siloen. Der var opsat
advarselslamper, men det skete ind imellem, at chaufføren overså lampen. Fra råvaresiloerne kunne
råvaren senere med hjælp af et kornblæser anlæg føres over til dagtankene i extruder kælderen. På
dette tidspunkt havde vi et meget begrænset antal råvare typer: Leverandør var svenske Unifos Kemi
AB gennem deres danske salgsselskab med typerne 0601 til bæreposefolie og 6600 til sækkefolie.
I de 2 haller nærmest barakbygningen og mellem opviklerne og mandskabslokalerne indrettedes
svejseri til fremstilling af bæreposer, sække mv. Til svejseriet blev indkøbt en række nye
svejsemaskiner af det tyske mærke Lemo. Maskinerne blev opstillet på rækker og med kranbaner til
løft af folierullerne, når de skulle anbringes på maskinens afvikler station eller anbringes i en speciel
foldestation, hvor man kunne folde den fladlagte folie, så den kom ind i svejsemaskinen i V-form.
Ligeledes blev de gamle svejsemaskiner flyttet fra barakbygningen og herind. Over hver enkelt sæt
svejsevalser var anbragt en emhætte til bortsugning af svejserøg. I det nordvestlige hjørne blev opsat
et limværk, hvor vi kunne pålægge lim og opskære folien i 90 mm brede strimler og herefter opspole
folien igen. Disse tapestrimler blev brugt som forstærkning på vore Roll Tape og Roll Tex
bæreposer. Hal 3, den vestligste og kortere hal, blev brugt til lager for færdigvarer til forsendelse og
til oplag af paprør og pap kartoner.
Med den kraftige udvidelse af extruderings kapaciteten var det også nødvendigt at øge tryk
mulighederne. Der blev indkøbt 2 nye store flexo trykmaskiner fra Sumas i Kolding. Det var
nyudviklede maskiner med en arbejdsbrede på 1550 mm. Vi havde nu en veludstyret og moderne
fabrik til fremstilling af bæreposer, som der i disse år var stor efterspørgsel efter i såvel Danmark
som de omkringliggende lande. I slutningen af 60-erne og begyndelsen af 70-erne var der en meget
kraftig økonomisk udvikling i Danmark og det øvrige Europa. Produktionen steg, lønningerne steg
og det gjorde forbruget derfor også, godt hjulpet på vej med en øget inflation. Jo, der skete noget i
disse år. Kvinderne kom i stigende omfang ud på arbejdsmarkedet, hvilket var med til at øge
forbruget og ændre forbrugsmønstrene i samfundet. Og Rolles Fabriker red med på bølgen. Det skal
også nævnes, at 1969 var et såkaldt ”skattefrit år”. Indtil 1. januar 1970 betalte vi alle skat af
indkomsten fra året forud, dvs. at i 1969 betalte vi skatten for år 1968. Fra 1. januar 1970 betalte vi
kildeskat. Der var således ingen skat at betale for 1969 indkomsten. Det har sikkert givet et
yderligere skub til forbruget og dermed til aktiviteten i samfundet.

I 1970 fratrådte Werner Ibing, som indtil da havde taget sig af ikke mindst eksportsalget. Om der har
været uenighed om den fortsatte strategi eller andet, ved jeg ikke. Mit samarbejde med Ibing forløb
vel som man kunne forvendte, nogle gange enige og andre ikke. Specielt kan jeg huske, at han var
noget olm, da jeg ikke ville godkende alle hans udgiftsbilag som rejseudgifter, hvorefter jeg fik
denne hilsen med på vejen: ”Og dig har jeg endda selv ansat”. Efter min vurdering dækkede nogle af
de præsenterede bilag over privatforbrug. Som mellemleder står du meget ofte med et problem: Du
skal varetage din chefs interesser og følge de afstukne retningslinjer, men du vil også gerne samtidig
være en god kollega. Det gjaldt om at finde den gyldne middelvej. Blandt sælgerne fik jeg tilnavnet
Jern Henrik efter en tegneseriefigur i et af københavner dagbladene, så måske har jeg været for
restriktiv. Men uanset om det skyldes det ene eller det andet, stoppede Ibing og han etablerede en
mindre plastvirksomhed, International Bærepose Industri Aps, i Strandelhjørn nær Vojens, hvor der
ligeledes blev fremstillet bæreposer. Virksomheden havde en begrænset kapacitet og satsede især på
mindre oplag, ikke mindst med eksport til Sverige. Werner Ibing døde efter relativt få år, men det
kan oplyses, at virksomheden fortsat eksisterer (2015), i dag under navnet IBI International Bag
Industry Aps.
Det var nu helt normalt, at der blev arbejdet på 3 skift i fabrikkens 3 produktionsafdelinger. Der
medgår vel i gennemsnit og inklusive spild ca. 25 tons til 1 million bæreposer af typen roll Tape,
dvs. at vi når det rigtig kørte producerede ca. 1,2 mill. bæreposer i døgnet + diverse sække og folier.
Men Houman var ikke færdig med sin udbygning. Allerede i juli 1970 fik han tilladelse til at opføre
en tilbygning på den østlige side af den gamle barakbygning. Bebyggelsen omfattede, nyt værksted,
nyt lager til trykfarver (brandsikret), transformatorhus, teknik rum til ventilation og
befugtningsanlæg samt hal på ca. 600 m² til et nyt dybtryksanlæg. Under kælderens nordlige ende
indrettedes kantine og baderum. Det fremgår ikke af ansøgningen til Fredningsnævnet, at planerne
forudsatte nedrivning af ”det lille hvidkalkede hus ved hovedbygningens vest gavl”. Der fokuseres i
stedet på afstanden til Vejen å. Men udbygningen blev godkendt jfr. indsatte brev.

Af tilladelsen fremgår, at byggeriet skal udføres i henhold til de fremsendte tegninger.
Formuleringen indebærer, at der samtidig gives tilladelse til nedrivning af ”den lille fredede bygning
ved hovedbygningens vestlige gavl”. Noget tyder på, at Fredningsnævnet måske har overset, at
byggeplanerne indbefattede en nedrivning af den fredede sidebygning. Bygningens udseende
fremgår af indsatte 2 fotos venligst udlånt af Grethe og Jeppe Aagaard.

Billederne med henholdsvis for- og bagside stammer ca. fra opstillingen af barakbygningen.
De nye bygninger stod færdige til sommeren 1972. For at mindske problemer med støv blev hallen
udstyret med vinylgulv. Da færdiggørelsen også faldt sammen med datteren Mettes vielse blev
bryllupsfesten afholdt i den nye hal. Ved denne lejlighed blev der fremskaffet et fadøls anlæg. Ved
festens afslutning var der stadig en del øl tilbage på anlægget. Det kom Houman vist til at sige, at
medarbejderne kunne drikke. Der var vist mere tilbage end påregnet, så der var nogle medarbejdere,
som fik sig en god tår og vist også blev lidt vel berusede.
Umiddelbart efter ankom det store dybtryksanlæg. Det var fremstillet af en af de dygtigste
virksomheder i Europa, nemlig Holweg, og det bestod af 6 dybtryksværker + et flexoværk.
Trykværket fyldte næsten hele hallens længde og havde en trykbredde op til 1550 mm. Rullen med
plastfolie blev placeret i maskinens afrullestation og herefter trukket gennem hver af de enkelte
trykværker, hvor folien blev forsynet med tryk, for derefter at blive spolet op ved en opvikler ved
maskines anden ende. Det var en meget krævende opgave at kunne trække plastfolien gennem så
lang en maskine. Plastfolie fjedrer nemlig lidt, så hvis der blev trukket for hårdt i folien imellem de
enkelte trykværker ville folien automatisk trække sig lidt sammen på tværs. Det var således et krav
for et perfekt trykbillede, at banespændingen var helt ens i hele maskinens længde. Poul Sindberg,
som var blevet ansat som salgschef efter Ibing, har nogle gange beklaget sig over den manglende
pasning: babyen helt ude i kanten af folien så ikke altid helt så kær ud, som den gjorde i
udgangspunktet efter trykoplægget. Og for at få en tilfreds kunde, skulle den trykte folie helst være
100 % i orden. Dybtryksanlægget åbnede nemlig helt nye muligheder for fremstilling af folie med
stor trykkvalitet. De kommende år blev trykt folie til vore standardbæreposer, især vore frugtposer og
julebæreposer var trykmæssigt rigtig flotte og solgtes i store mængder.

Dybtryk er en teknik, hvor motivet enkelt fortalt ætses ned i en metalvalse. Her aflejres med hjælp
såkaldte rakelblade, en slags skrabere, lige nøjagtig den mængde trykfarve, som skal overføres til
folien, mængden af trykfarve er med til at bestemme farvens dækning på folien. Trykfarver lægges
fortsat på 1 for 1. Det var meget dyrt at sætte en ny opgave med dybtryk i gang. Der skal bruges én
valse for hver farve, og valsens omkreds er bestemmende for den såkaldte slaglænge, altså for f.eks.
en poses bredde. Der skal således bruges et nyt sæt valser for hver opgave. Prisen for et nyt sæt
valser løb let op i 60-70.000 kr., så der skulle et rimeligt stort oplag til, før det var forsvarligt at sætte
en opgave i gang. Til os selv trykte vi f.eks. folie til frugt- og julebæreposer og folie til juleduge. Og
ellers var aftagerne tax free i lufthavne, tobaksindustrien med folie til tobaksposer og
hygiejnesektoren med fremstilling af bleposer osv. Trykte produkter fra dybtryksanlægget gik
hovedsagelig til eksport. Det var meget begrænset, hvad der fandtes af kunder herhjemme med de
fornødne krav til seriestørrelser. Her en side fra en brochure med eksempler på dybtryks produkter.

Der skulle bruges meget personale på dybtryksanlægget. Typografforbundet ville ikke lave en
bemandingsaftale, før anlægget var opstillet. Den endelige aftale mundede ud i, at anlægget ved tryk
op til 4 farver skulle bemandes med 3 typografer og 3 trykkeriarbejdere (ufaglærte). Ved flere farver
skulle der yderlig tilføres 1 typograf og 1 trykkeriarbejder. Lokalt blev der dog efterfølgende opnået
enighed om, at firma og medarbejderne delte lønnen 50/50 til de 2 ekstra personer. Medarbejderne
opnåede således en forholdsvis høj aflønning, når de betjente dybtryksanlægget, da de fleste opgaver
var med mere end 4 farver. Billedet i midten viser dybtryksanlægget. Se nedenfor.

Vi skulle også gøre os nogle erfaringer. Indretning og brug af et sådant dybtryksanlæg var nyt
herhjemme. Det nye vinylgulv holdt ikke længe. Vore trucks kørte simpelthen gulvet op, så det snart
lå og bugtede. Gulvet blev herefter belagt med bøge parket. Og det holdt. Det skulle også vise sig ret
hurtigt, at mængden af trykvalser kom til at fylde meget. Der skulle jo i almindelighed bruges 6 store
cylindre til hver trykopgave. Og der blev derfor anskaffet reolmagasiner til opbevaring af

trykcylindrene. De resterende valser blev opbevaret i særligt fremstillede trækasser, 1 kasse per
valse, således at valsen var beskyttet med støv og slag.
Vi havde nu fået etableret en moderne plastfolie fabrik og poserne nærmest sprøjtede ud. Der var i
disse år en utrolig udvikling i forbruget i Danmark og de omkring liggende lande. Salget steg og
steg. Vi producerede i 1972/73 vel ca. 1,2 mill. Bæreposer i døgnet plus lidt sække og folier fordelt
med 90 % på bæreposer og 10 % til resten. Salget gik selvfølgelig til kunder i Danmark, men en
betydelig del gik til eksport, hvor kunder fra Sverige, England og Vesttyskland var aftagerne. En del
af vort salg til England gik i starten gennem Tait Plastic Packaging i Cambridge. Vi fik kort tid efter
etableret vort eget salgsselskab i England: Rolles Plastic Packaging Ltd. med Raymond Tait som
leder. Vi havde gennem en række år et stort salg af bæreposer til de engelske supermarkedskæder.
Poserne kunne fremstilles i store serier og fragtes til vort lagerhotel i Cambridge. Herfra blev poserne
så fordelt til de enkelte supermarkeder, og som regel i mindre partier, hvilket betød, at vi fik
opbygget et rimeligt stort lager af færdige produkter i Cambridge, hvilket kom til at stille store krav
til vor likviditet. 120 dages henstand var det normale, og det var langt fra altid, at det kunne holde.
Efter Werner Ibings fratræden i 1970 tiltrådte Poul Sindberg som salgschef i efteråret 1971. Det var
således ham, som i stor stil kom til at stå for opbygningen af vor eksport, hvor vi nu havde egne
sælgere i Sverige samt en enkelt i Vesttyskland og salgsselskabet i England med Raymond Tait.
Ellers var det overvejende Poul Sindberg, som varetog kontakten med vore eksportkunder.
Det skal samtidig anføres, at vi langt fra var alene på markedet. Danmark var i disse år godt fremme
på dette område, og vi begyndte også så småt at kunne mærke konkurrencen ikke mindst fra andre
danske plastfabrikker. I flæng kan nævnes Vejle Plastic, PC Plast også Vejle, Horsens Plastic Fabrik,
Rackmanns Fabrikker, Novo Plastic Kolding, OK Plast Odense, Førgaards Plasticpose Fabrik
Odense, Nyborg Plast, Kampmann og Mogensen Nykøbing Sjælland, Norlip, Ulfoss Plastick osv. Jo
der var mange, som gerne ville have en bid af kagen. Bl.a. mødte vi konkurrence fra en ny bærepose
forsynet med lapforstærkning. En sådan pose kunne fremstilles noget billigere, idet man med denne
pose sparede ca. 2 kg plast pr. 1000 stk. poser. Det gav samtidig en lidt større produktionshastighed.
Klare fordele i en konkurrence situation.
Jeg er ikke klar over, om udstyr til fremstilling af denne posetype var tilgængelig, men i hvert fald
forsøgte vi selv med hjælp af ingeniør Ole Roger Jensen fra Sjælland at udvikle udstyr til fremstilling
af en pose med lapforstærkning. Der blev brugt en hel del kræfter og mange penge på opgaven, og
der blev også indgivet patentansøgning på opgaven i april 1973. Udstyret blev dog aldrig nogen
succes. Det var vist for kompliceret, så projektet blev opgivet, og vi måtte i de kommende år
acceptere den øgede konkurrence fra bæreposen med lapforstærkning.
1970 var også året, hvor kontoret rykkede i nye lokaler. Første salen i den gamle
extruderingsbygning ud mod hovedvejen blev indrettet til kontor. Der var indgang gennem en
glasdør ved siden af transformator huset, og en buet trappe med glasoverdækning førte op til
receptionen, hvor der var telefon omstilling, fakturering og skriveborde til salgsassistenter. Poul
Sindberg fik kontor bagest i lokalet op mod den gamle sidebygning. Nels Wagner kom til som
salgsansvarlig for Skandinavien og fik arbejdsplads ved et skrivebord lige før Sindberg. Selv fik jeg
kontor i den ældste del af extruderingen, nemlig ”kirketårnet”. Foruden mig blev der plads til en
muret boks til pengekasse og særligere papirer og arbejdspladser til det øvrige bogholderi personale.
Af ansatte kan jeg bl.a. nævne Leif Christensen (ansat 1972) og Frida Munk. Det gamle kontor i
sidebygningen blev indrettet til testrum og laboratorium. Lige til venstre for indgangsdøren blev
etableret kontor til produktionsledelsen. Det var også her vi fik plads til de 2 damer fru Jensen og
Tove Larsen, som stod for efterkalkulation, altså bearbejdning af data fra produktionen.

1972 var også året, hvor vi fik tilladelse til at opstille den høje aluminiumssilo foran fabrikken. Med
gelænderet på toppen havde siloen en højde på ca. 22 meter. Fredningsmyndigheden godkendte
opstillingen på betingelse af, at siloen skulle dækkes på en eller anden måde. Det blev efter
opstillingen aftalt, at der skulle plantes nogle fyrretræer, som kunne dække siloen. Det skete dog
ikke, ej heller efter en påtale, hvor det blev aftalt, at Hedeselskabet skulle involveres. Men de vendte
vist aldrig tilbage. Og selv syntes vi ikke om løsningen, så vi havde ikke hastværk.
Jeg mener, at det var i 1971 at Knud Kjærgaard blev ansat som fabrikschef. Han må således have
været med i projektet omkring udstyr til en pose med lapforstærkning. Det var også omtrent på
denne tid, at Roll Grip posen med det sprøjtestøbte håndtag blev udviklet. Jeg ved dog ikke, hvem
der var idémageren. Ud fra en skitse kan jeg se, at vor produktionsplanlægger Peter Bøvadt også har
været involveret. Her ses skitse over det sprøjtestøbte bæregreb.

Udviklingen af denne bæreposetype indebar yderligere investeringer. Der blev indkøbt en lidt større
sprøjtestøbemaskine, også en type extruder, men hvor slutværktøjet er en form, som plastmaterialet

presses ud i. Der skulle således også bruges penge til fremstilling af værktøjet. Sprøjtestøbemaskinen
blev opstillet i sidebygningen mod øst, altså bygningen, hvor der oprindelig havde været lokaler til
konfirmandundervisning. Børge Sørensen blev ansat til at stå for denne produktion. Vi havde
desværre ikke tilstrækkelig viden om sprøjtestøbning, så i starten gik mange ting galt. Værktøjet
skulle ændres og tilpasses, så bæregrebet fik den nødvendige styrke. Vi fandt også ud af, at
råvaretypen havde stor betydning. Bæregrebet måtte heller ikke blive for stift, for så knækkede det.
Men hen ad vejen lærte vi det, og der er blevet solgt rigtig mange af denne type poser, ikke mindst til
de svenske tøjbutikker.
Fabrikschef Knud Kjærgaard er højst sandsynlig fratrådt i slutningen af 1972 og i løbet af 1973
tiltrådte Poul Wittig som ny administrerende direktør. Vi er nu nået frem til efteråret 1973. Vi har
investeret massivt i en ny fabrik og tilhørende maskinpark. Der var god gang i afsætning og
produktion, og vi havde en betydelig ordrebeholdning. Det kørte bare derud af med 190 km/timen.
Men så opstod desværre en situation, som det skulle vise sig, at vi ikke var i stand til at håndtere. Vi
bragede ind i muren.
Oliekrise!
Tidligere var meget arbejde manuelt, men hele verden, især den vestlige havde øget produktion og
velstand betydeligt. Og dette havde ført til et stort og stigende energiforbrug, herunder forbrug af
olie. Priserne havde nogenlunde holdt sig i ro, da der hele tiden blev opdaget nye oliekilder. Men så
skete der noget. Den 6/10 1973 udbrød der krig mellem Israel med Egypten og Syrien som
modparter. Israel fik støtte af Iran og ikke mindst USA, som iværksatte en luftbro med forsyninger til
Israel. Det var mere end de arabiske lande kunne acceptere, og OPEC vedtog derfor at nedskære
olieproduktionen og samtidig sætte priserne op. Nedskæringen var reelt beskeden, men beslutningen
havde dramatiske konsekvenser. Prisen på en tønde råolie steg fra oktober til december 1973 fra 3 til
11,65 dollars. Hovedparten af disse stigninger kom de olieeksporterende lande til gode. Saudi
Arabiens olieindtægter steg således fra 2,7 mia. dollars i 1972 til 22,6 mia. i 1974. Det var også i
november 1973, at der herhjemme blev indført de såkaldte bilfrie søndage.
Der opstod en hamstringsbølge. Det blev vanskeligt at skaffe råvarer og priserne steg og steg. Det
var desværre en udvikling, som vi havde meget svært ved at håndtere. Om det skyldes manglende
forbehold i vore leveringsbetingelser, ved jeg ikke, og selvfølgelig har kunderne også strittet imod de
voldsomme prisstigninger, men resultatet var, at vi ikke i alle tilfælde kom igennem med de
nødvendige prisstigninger. Vi havde som nævnt en stor ordrebeholdning og så bliver det jo endnu
vigtigere. Samtidig havde vi vel håbet, at situationen ville løse sig, men sådan gik det ikke. Som jeg
husker det, kørte vi næsten fuld produktion frem til april 1974, men så slap ordrebeholdningen op.
Forbruget af bæreposer faldt vel med 50 % på grund af de kraftige prisstigninger. Det betød, at vi fra
foråret 1974 slet ikke kunne udnytte fabrikkens kapacitet. Ydermere kom vi først sent i gang med at
tilpasse mandskabsstyrken. Denne udvikling betød desværre, at vi i 1973 og især 1974 kom ud med
store underskud. Den lavere kapacitetsudnyttelse og samtidig betydelige udgifter til renter, afdrag og
store afskrivninger på grund af den ekspansive politik, som var ført i årene forud, medførte snart stor
mangel på likviditet.
Det var virkelig vanskelige tider. Alle stred for at skaffe ordrer, men forbruget var der bare ikke.
Houman havde forinden forsøgt at styrke ledelsen ved at ansætte en ny administrerende direktør. Det
blev Poul Wittig, som tiltrådte i 1973. Også på anden måde blev der gjort forsøg med at forstærke
organisationen og den økonomiske styring. Det blev f.eks. besluttet at oprette en ny stilling og
ansætte en økonomichef. Jeg havde ellers lige afsluttet min eksamen med HD i regnskabsvæsen, men
man ønskede en person ude fra med større erfaring.

Blandt ansøgerne faldt valget på Poul Plougmann Laursen. Han var hos os en kortere periode, hvor
han sad og foretog mange beregninger og analyser. Jeg husker stadig de mange håndskrevne sider
med beregninger og kalkulationer. Jeg husker ikke, hvor lang tid han var hos os, men han fortsatte til
nye opgaver og blev nogle år senere direktør hos B & O i Struer. Det var fortsat trange tider, og på
grund af vore likviditetsproblemer var det endnu strengere. For at vi kunne få råvarer, blev det
nødvendigt, at opnå længere kreditter hos vor råvareleverandør. Om det måske var firmaets

problemer, der gjorde, at Poul Wittig var ved at køre fast, ved jeg ikke, men ellers har det jo nok
været en medvirkende årsag. Wittig døde desværre. Og det gjorde jo ikke vor situation bedre. Poul
Wittig blev afløst af Erik Reitzel. Her et informationsbrev, som er underskrevet at Poul Laursen og
Erik Reitzel i december 1974, brevet fortæller om vore trængsler.

Gennem første halvdel af 1975 gik det desværre fortsat den forkerte vej. Det var stadig vanskeligt at
opnå en tilfredsstillende ordreindgang, også elv om Poul Sindberg forsøgte sig med nye tiltag. F.eks.
lykkedes det at opnå eneret til salget af bæreposer til afviklingen af OL i Montreal i 1976. Vi fik også
lidt større ordrer på bæreposer til bl.a. Bata Shoes i henholdsvis Canada og Australien. Men aftalen
gav desværre ikke helt det vi havde håbet. Her et udklip med Trine Houman og Erik Reitzel, som
viser bæreposen til OL.

Da vi således fortsat havde problemer med at vende udvikling, endte det med, at vor råvare
leverandør stillede krav om, at der blev ansat en ny professionel ledelse og at Houman måtte træde
tilbage, såfremt de fortsat skulle være med til at finansiere virksomheden. Hvordan man har fundet
frem til den nye mand eller ledelse, som skulle føre virksomheden videre, ved jeg ikke. Ligeledes
kender jeg ikke til de egentlige forhandlinger og ej heller aftalen, som blev indgået. Men Rolles
Fabriker opnåde fortsat finansiering (udvidede kreditter) fra vor råvareleverandør mod transport i
vore fakturaer og at vi forpligtede os samtidig til at aftage minimum 90 % af vort råvareforbrug hos
dem. Som nye ejere og ind i ledelsen indtrådte herefter direktør Leif Bank Jørgensen, som havde ry
som professionel virksomhedsdoktor, og marketingdirektør Poul Sindberg. Aftalen havde virkning
fra 1. oktober 1975.

Leif Bank Jørgensen var uddannet ingeniør og kom fra en stilling som virksomhedskonsulent hos
Lisbjerg Marketing i Kolding. Virksomheden beskæftigede sig ikke blot med rådgivning omkring
salg og marketing men med virksomhedsrådgivning generelt og herunder selvfølgelig økonomisk
rådgivning. LBJ deltog også som rådgiver og bestyrelsesmedlem i Maskinfabrikken Stenhøj
(autolifte).

Efter ejerskiftet købte Houmans et hus ude på Vittrup Bavn. Her levede han og hustruen et mere
tilbagetrukkent liv og så vidt jeg ved uden nye iværksætter aktiviteter. Houman døde i 2009 og blev
begravet på sin fødselsdag den 13/1 2009. Da familien Houman flyttede fra hovedbygningen,
rykkede Lis og Poul Sindberg ind med deres 2 børn.
Med det nye ejerskab fulgte en stor indsats på at styrke virksomhedens styring på alle områder. Der
var i månederne forinden gennemført en række analyser bl.a. med hjælp fra et nyt revisionsfirma K.
G. Jensen, Fredericia med statsautoriseret revisor H. C. Broen. Der blev udarbejdet nye kontoplaner,
som skulle give mulighed for en bedre økonomisk registrering og rapportering. Bogføringen blev nu
udført på en bogføringsautomat forsynet med hullestation. Papirstrimlerne blev efterfølgende sendt
til JDC Vejle (Jysk Data Center), som indlæste oplysningerne. Retur modtog vi på papir månedlige
kontoudtog for debitorer, kreditorer og finanskonti. Der blev indført månedlig lageroptælling. Jeg
blev involveret mere i ledelsen. Der blev udarbejdet skemaer til den månedlige rapportering. EDB
var dengang fortsat mest et registreringssystem. Rapporter måtte fortsat udarbejdes manuelt og ved
hjælp af regnemaskiner. Her et eksempel på et rapporteringsskema.

Ordreindgangen blev registreret, studeret og gennemgået nøje land for land. Når vi havde en sådan
gennemgang, og især når vi skulle drøfte ordresituationen for den nærmeste periode, kom ofte

spørgsmålet fra LBJ: Nå Poul, hvad er så fakta og hvad er fugle på taget? For at få et bedre overblik
over det forventelige dækningsbidrag fandt LBJ frem til et kalkulationsprogram hos ØK Data. Det
indebar, at oplysningerne på de enkelte ordrer blev registreret på en terminal med hullebånd, og
efterfølgende blev oplysningerne overført per en telefonlinie ligesom på en telex maskine. Retur fik
vi så opgørelser, som viste den enkelte ordres totale summer, salg, variable omkostninger og
dækningsbidrag. Poul Sindberg gjorde også en ihærdig indsat for at øge vort salg på nye markeder,
bl.a. Frankrig. I den forbindelse fik vi ansat en franskkyndig sekretær. Det lykkedes også for PS at
indgå aftale med Den olympiske Komite i forbindelse med OL i Montreal i 1976. Det betød en eneret
for os til at levere bæreposer i forbindelse med arrangementet. Jeg mener også, at det var i den
forbindelse vi sendte et større parti bæreposer til Bata Shoes i både Canada og Australien. Det gav
dog desværre ikke så meget, som vi havde forventet.

Leif Bank Jørgensen adm. Direktør og Poul Sindberg salgsdirektør, ca. 1976.
Der blev også fokuseret på produktionssiden med ansættelsen af en ny produktionschef Elmo
Pedersen. Der blev udført tilpasninger og optimeringer og lavet spildanalyser. Der blev bygget nyt
farvelager ned mod åen og det gamle farverum blev inddraget til regenerering for en bedre udnyttelse
af vort produktionsspild. Der blev anskaffet en brugt 6 farvet flexo trykmaskine, som kunne præstere
et bedre tryk end den gamle Sumas, og så kunne den også køre hurtigere. Vi fik bedre styr på
tingene, men uden at vi desværre opnåede de rigtig gode resultater. På grund af vor stramme
likviditet var det vanskeligt for os at finde tilstrækkelige midler til at følge den teknologiske
udvikling. Langt de fleste af vore maskiner var jo ved at være 10 år gamle og dermed teknologisk
forældede. Og vi blev til stadighed udsat for større og større konkurrence, ikke mindst fra lap
modellen, som jo på grund af sit mindre materialeforbrug altid kunne sælges billigere. Vi forsøgte
alligevel på alle måder at forbedre vor situation. Men der var alligevel ikke indtjening nok til at
iværksætte større investeringer. Jeg har flere gange været med til at analysere en given investering og

LBJ yndede lidt drillende at bede mig beregne en investerings tilbagebetalingstid. Hvis man kun har
en helt banal regnemaskine med gange og division, kan det være lidt problematisk, men der var i
disse år en kraftig udvikling i gang på regnemaskine området, og jeg fik fat i en lille kalkulator fra
Texas Instruments. I den var indlagt matematiske funktioner samt en hel række finansfunktioner med
nominel rente og effektiv rente, beregning af annuiteter frem og tilbage osv. Nu kunne jeg nemt
beregne tilbagebetalingstiden, endda med decimaler. Så stoppede disse spørgsmål. En helt anden ting
er, at det er meget mere væsentligt at fokusere på indtjeningspotentialet. Det er det, som er helt
afgørende for, om en investering kan betale sig og ikke om tilbagebetalingstiden er 6 år eller måske
6½ år. Det vidste han jo kun alt for godt.

Vi var også til budgetmøde på Hotel Kommandørgården på Rømø. Vore koner blev sendt på tur til
bl.a. Møgeltønder, mens vi drøftede vor situation og gennemgik vore budgetter for det kommende år.
Om aftenen fik vi en god middag, lidt til ganen og en god dans. Efter en god nats søvn kunne vi
vende tilbage til dagligdagen.
1. november 1977 blev jeg udnævnt til økonomichef.

Vi fokuserede meget på ordreindgang, registrering og rapportering. Men det var som nævnt
vanskeligt for os at skaffe midler til nyinvesteringer. Vi ville dog meget gerne forbedre vort
registreringssystem og væk fra registreringen hos JDC Data. På et tidspunkt valgte vi derfor at købe
noget brugt edb udstyr. Og valget faldt på et ICL System 10, som var billigt til salg. Ud over den
centrale enhed bestod anlægget af nogle terminaler og nogle store enheder med diskdrev. Jeg kan
ikke huske, hvor mange data, de kunne lagre, men enhederne fyldte meget dengang.

1.

Lagringsenhederne bestod af store diske ligesom lagkager i 4 lag. Diskene roterede med meget stor
hastighed. Vi var i konstant uro for, at læse-/skrivearmene skulle beskadig diskene, så der blev taget
sikkerhedskopi hver eneste dag.
Ydermere opstod der en ny oliekrise. Politiske uroligheder i Iran i 1978-79 førte til et fald i
olieproduktionen. Samtidig oplevede Europa en streng vinter. Resultatet blev, at dollarprisen på en
tønde råolie fra oktober 1978 til juni 1979 steg fra 12,70 til 36,00. Det medførte igen store udsving i
vore råvarepriser. Endvidere var vi i perioder ramt at udsving i valutakurser. Også selv om vi i
perioder arbejdede med kurssikring af vore udenlandske tilgodehavender, kunne det ikke undgås, at
vi også af og til havde tab på vore tilgodehavender.
Vi søgte til stadighed efter effektiviseringsmuligheder også på ordrehåndteringen, som var meget
tung og arbejdskrævende. Når vi modtog en ordre skulle der oprettes tilhørende
produktionsdokumenter, hvor produktet blev beskrevet i detaljer: råvaretype, andel af evt. farvestof
og tilsætningsstof med angivelse af varenumre, folieformat, tykkelse og antal meter, hvilke maskiner
osv. osv. Vi var overbeviste om, at der kunne effektiviseres en del på dette område, især når vi tog i
betragtning, at alle disse oplysninger kunne ”genbruges”, når vi skulle gentage processen ved
kundens genbestilling. Og det ville alt andet lige også være med til at begrænse nogle af de fejl, som
uvægerligt opstod ved vort manuelle system. Sideløbende med det øvrige arbejde forestod jeg en
systemanalyse, hvori jeg beskrev kravene til et nyt ordre- og bogholderi system. Vi havde endda
fundet frem til en leverandør, nemlig Hewlett Pacard: deres system 3 med nyudviklede programmer
så ud til at kunne imødekomme vore ønsker. Men projektet blev aldrig til noget.

Under sin søgning efter en mulig forklaring på vor manglende indtjening fandt Leif Bank Jørgensen
ud af, at vi desværre løbende betalte en mindre overpris på vore råvarer. Jfr. finansieringsaftalen med
råvareleverandøren var vi jo bundet op til at skulle aftage vort forbrug hos ham. LBJ forsøgte i flere
omgange, om der ikke kunne løses op for vor binding og i det mindste, at vi kunne købe til samme
priser som alle andre. Som jeg husker det, var han endog til et møde i Zürich. Men det lykkedes ikke
for ham at opnå en løsning. Leverandøren holdt fast i den indgåede aftale og mente sig også
berettiget til at beregne sig et risikotillæg for factoring aftalen. Den manglende imødekommelse af
vore ønsker syntes at indebære, at vi ikke på noget tidspunkt ville blive i stand til at skabe et
overskud, som kunne lede frem til en fornyelse af vor maskinpark. På den baggrund blev det
besluttet, at selskaberne Rolles Fabriker A/S og Ejendomsaktieselskabet Gl. Præstegaard indgav
konkursbegæring ved Retten i Holsted.
Landsretssagfører Jørgen Molsted København blev valgt som kurator. Efter nogle dages sonderinger
besluttede JM, at vi ligeså godt kunne producere og fakturere de indeværende ordrer, for boet skulle
jo alligevel udrede løn i opsigelsesperioden til alle medarbejdere. På den baggrund ville det være et
plus for boet at gennemføre disse ordrer. Det betød, at der efter juleferien var arbejde til de fleste
frem til udgangen af januar 1981. Jørgen Molsted bibeholdt derud over nogle få medarbejdere,
deriblandt mig selv og yderligere fra bogholderiet Leif Christensen og Frida Munk. I løbet af
december og januar iværksatte JM sine bestræbelser på at sælge virksomheden, helt eller delvis. JM
indledte drøftelser med Robert Fallesen direktør i Lindknud Plast. Forhandlingerne mundede ud i en
aftale om overtagelse af jord og bygninger samt en del af maskinparken, ekstrudere og
svejsemaskiner samt alene Sumas trykmaskinen. LP havde aftaler med SID. RF ønskede under ingen
omstændigheder at overtage personale eller overenskomster fra Rolles, hvis medarbejdere var
organiseret i Typografforbundet og Pap- og Kartonnage arbejderforbundet. Aflønningen under disse
overenskomster var noget højere end under SID. Det var derfor væsentligt for ham, at han ikke
overtog virksomheden, men kun købte dele af det ud af boet. Jørgen Molsted måtte derfor ud og
sælge de resterende 3 trykmaskiner og dybtryksmaskinen til anden side. Jeg har fået fortalt, at JM
betingede sig, at RF ansatte mig som bogholder/økonomichef, ellers kunne købet ikke finde sted. Jfr.
indsatte avisudklip var der visse dønninger i forbindelse med konkursen og det efterfølgende salg til
Robert Fallesen.

Så vidt jeg ved sluttede boet med en rimelig god dækning til de simple kreditorer kreditorer.
Efter konkursen rykkede Leif Bank Jørgensen tilbage som rådgiver hos Lisbjerg Konsulenter i
Kolding, hvor et af hans fokusområder var ejerskifte. I 1984 udgav han en lille bog ”Udvikling af
familieejede virksomheder” og i 1989 ”Sådan læses virksomhedens nøgletal”.
Vor salgsdirektør Poul Sindberg etablerede sammen med Olav Jensen, posemester ved Rolles, og
Nels Wagner, salgschef Skandinavien, virksomheden Eng-Pack Aps., som fra start beskæftigede sig
med fremstilling og salg af bæreposer med tryk. Mange medarbejdere måtte acceptere en periode
med ledighed. Men dels kunne nogle fortsætte hos Lindknud Plast og igen lidt senere nogle hos hos
Eng-Pack.
Til slut en stor tak til Vejen Lokalarkiv Linda Klitmøller, Trine Houman, Grethe og Jeppe Aagaard,
Kisser og Harald Lindberg. Tak for jeres fortællinger og for udlån af billedmateriale.
Næste del: Lindknud Plast A/S.
Vejen, november 2018
Henrik Skovgaard

