
VIRKSOMHED

D e.rvrclsen lor lhonir eller retrere sast direktør Niels

D p.,..,.n hlde skre.er efter mig. - EIIers kunne
jeg have fået plads i København, men jeg har en lumsk

mi.rrnke om. ar -nogen ha.de lonrlt firmaer. .rr ieg

havde veret syg. Der var altså ikke andet at gøre

end gå ind i mit gamle Iirma igen. Omkring 1920

havde jeg forskellige tilbud. Bygning af tagpapfabrik
i Aalborg (sammen rned det store trælastfirma Aalborg
Trælasthandel), senere Kolding, dengang trælasth. N.
P. Nielsen (Slebsagers broder), og senere endnu fik ieg
tilbud om direktørphdsen i Frisenborgs Fabrikker,
Ikast, samt et par andre steder.

Men nu skulle der lavcs noget på Phønix. Cement-
varerne lønnede sig ikke og blev opgivet. - Derimod
formente jeg, at tiden var iode til at fremstille såkaldt
rjrrefri pap (senere asfaltpap). De nødvendige under-
søgelser blcv foretaget, og en værkfører Albin Ander-
ser blev cngageret. A. var er udmærket mand, men

råvarernes sammensr:tning var han nu ikke særlig eks-

pert i, så der, samtidis mcd fabrikkens udvidelse 1919-

20, foresrod meget arbejde og undersøgelse. - Til sidst
gik det nogenlunde, og bedre g;k det år for år. -

Vi havdc hidtil kun fremstillet tjærepap, om hvilket
er forhandler spøgende sagde, at s0 o/o var sand os
resten logn, men efrerhården kendte man inden for
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forhandlerkredsen ,Minerol., der altså nu har so års

iubilæum. Men der \år ikke noL rned der. men vc;
materialer i tjære eller asfalt trængtc sig på, først med
den destillerede tjære (vejtjære) os asfaltemutsion, der
fik navnet Mexas. Jeg forcslog bestyrelsen at optrge
dtse fabrikationer, og dettc blcv acceprerer.

Atter travlhed, rhi man måtte jo ikke alene frem-
stille varerne, men også sæ1ge dem. Narurligvis må der
tid ril at indarbejde enhver vare, og med hensyn til
fremstilling kan der jo også være visse vanskeligheder.
Det gik bedre end ventet, men lidt slæb var det.

Men igen måtte der sættes alle sejl til for ar være
med, da den såkaldre pulverasfalt kom frem - væsent-
lig i begyndclsen anvendt som toplag oven på skærver
eller ral. Vi tænkte ikke dengang på, hvilken enorm
udvikling de*e vejmateriale skulle få. Fra tynde lag
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1s-2s ks pr. m2 er man nu oppe på iDdril 150 å 2OO

kg pr. m,. Der måtte igen udvidelser til. Hvor fik vi
pcngene fra? Jeg vcd det dårligr, thi vor bestyrelser
formand, direkrør O.Vang Lauridsen, holdt på, at
enten skulle dc tjenes, eller også var det direktørens
opgave at fremskaffe lår. Men i forhold til aktiekapi-
talen havde vi pænc overskud næsten hvert år. Men
vi var ikke færdige endnu. Banken for vejen osomesn
havde hidril værer en sror srørrc for mig. Jeg erindrer,
at den daværende direktør Haunstrup engang efter
modtagelse af årsregnskab sLrev til mig: ,Hvor må
det verc en glæde for Dem at kunne forelægge et så-
dant regnskab for Deres bestyrelse". Er skulderklap,
son man var glad for. Mon jkkc dansLe erhvervdedere
skullc benytte dette lidt mere over for sine medarbei-
dere og andre. Man synes bagefter, at man kan flytte
bjerge for vedkommende. Til besøg af kundekredsen
kræves der rnegen individualisme, thi ingen bør be-
handles ens. Mon ikke også mange erhvervsledere
sidder hjcmme os ødelæggcr tegningen for de sælgende
repræsentanter. - Jeg ved det! For mit eget vedkom-
rncnde har det været af berydning, at jeg har besøgt
så godt som alle købsteder m. v. over hele landet, og
jeg har sagt til mine medarbejdere, at et klap på skul-
deren eller et vcnligt ord kan have stor betydning.

For nu ikke at gøre alting for langt vil den rnegen
virksomhed offendigt og privat få et lidr kedeligt,
skematisk præg, men det skal vel nævnes for fuldstæn-
dighedens skyld. -

Efter den gode vrkst i Minerolen ogkrigen t9t4-t}
var endt, fremsendte jeg forslag om optagelse aI vej-
materialcr i vore fabrikationer, først asfaLemulsionen
Mexas undcr størte af vor tyske leverandør, direktør
Franz A. Pabelick, Ebano Asfalt Vrerkc, Hamburg, en
mand "rt.tore forrernins.m."'srge dimenrioner, og vi
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var det første firma, der påbegyndre hjemtagrnrg af
asfalt i opvarmede tankvogne, der direkte kunne gå

i fabriLation. Der e* i 1927. Jeg havde i 1921 fået
prokura. I 1929 og 1930 ansnttes to vigtigc personer,

der begge skulle få stor betydning for v;rksomheden,
nemlig civilingeniør Viggo Børshok, København, og

den ganske unge civilingeniør Rudolf Frederikscn (sc

denne), og der startedes et fortræffeligt s:marbejde.
Desværre blev Børsholt offer for den ryske besæ*else,

idet han blev shudt en sommermorsen, da han gik fra
sit hjem til sir kontor i Dansk Ingeniørforenings hus,

hvis direktør han var. Folk mentc, at han, der blev
skudt bagfra, var genstand for en fejltagelse. Han
havde ikke foretager sig andet mod tyskerne end luk-
ket Ingeniørforeningens resraura.r. Han kom på hospi
talet, men døde en raåned e{rer. Det var eD stor sorg
for os. På hans grav på Solbjerg kirkcgård findes en

sten med påskrift af Hans Hanvig Seedorff:

Uret var hersker i riget.
Stormtid gik hårdt over land.
Mørket slog dig, men mindet
henter sit lys fra din gerning.

I 1932 udvidedes tjæredestillationen. Vi havde nogle
år handlet med FyDs største entreprenørfirma, hvilket
i 1931 resulteredc i dannelsen af et mindre aktieselskab
til fremstilling af Mexas. Hans Jørgenscn & Søn hed
firmaet, og indehaveren, entreprenør Hnns Hansen,
indtrådte senere i Phønix bestyrelse. - Der udviklede
sig et eksemplarisk samarbejde, og Hans Hansen samt
halvbrod€ren otto JørgeDseD blev vore ve»ner.

Vor Københavns afdeling udvidedes ved køb af
Dansk Vejmaterialefabr;k, Frederikssund (solgt igen
1970). Det skete 1934.

Vi startede i forbindelse med entreprenorfirmaet A.
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Jesperoen & Søn (civilingeniør p. Kernn JespcrseD) A/S,
Købcnhavns Vejmateri:lcfrbrik A/S riL fremstilling af
pulvcrasfrlter. Der udviklede sig er udmarket sam-
arl,cjdc, lncD scnere overros PhøDik A. Jespersen &

I 1932 vedtog bcstyrclsen på forslag af direktoren
anlcg if bl:tndevrrk for pulverasfah ved Kolding
Lav,,. L927 var jes blever udnævnt til direkrør cfter
direkrør N. Petcrscrs død. Der blev fremtidens store
nummcr med pulverasf:lt, og der oprettedcs efterhån-
dcn dct cnc blandeanlæg eftcr det andet, så Phønix fin-
dcs nu orcralt i lxDder. I 1915 knyttedes civilingenør
Frcder;ksel pi forslag af direkrøren ril det direkre
sxlg'irbcjde, uden dog at lederskaber for det tekniske
rrbcidc, fabrikrt;onerne, glcd ham af Lænde.

191.1 !ar den første store udlægnnrgsmaskine blevet
indkøbt, og fabrikationen os arteide i det hele skif-
tedc kar:kter. Jeg havde srore berænkcligheder den-
gang, også fordi vi manglcdc driftskapital.

1935 startedes A/S Fyns Vejmatcrialefabrik på fifty-
fifty bass, og sammen med O. Vang L:uridsen fik jeg
scdc i bestyrelsen, hvilket varede r;l 1970.

Da H. H:rnsen døde I 194t og O.Vang Lauridsen
1956, ros hcnholdsvis en!reprcnør Poul Hansen, Odense,
og underdirektør Frederiksen, Vejcn, sæde ibestyrel-

Eftcr flere udvidelscr er aktiekapitalcn i Phønix
Dåer op på 400.000. Efter Børsholrs mord valgtes jeg
;nd i Indusrr;råde$ rationaliserings udvalg for tagpap-
braDche.. I9l8 blivcr Johs. Lauridsens svigersøn. borg-
mcster Arne Sundbo bestyrelsesmedlcm, og jeg rilrræ-
der ligeledes bestyrelsespost i Phønix ftil 1970).

Sundbo har ved så mangc lejligheder både forret-
ningrmrs.igt os mrnle.Le'iqt g:iet ind lor mine sager.

Min bestyrelsesformand O. Vang Lauridsen var også
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- bortsct fra bråvallaslag væsentlig om økonomiske
spørgsmål elskværd;g og {orstående for mange af de

ideer, Freder;ksen og jeg kom med, og da firmaer bler
2s år, kom han med et værdifuldt maleri af malerer

Johannes Larsen, ider han udtahe i en takkctalc: De
har passet denne forretning, som om dct var Deres

egen! Disse ord har jeg aldrig glemt ham.

Brandcn pi "Phønix" l915

1948 bliver aktiekapitalen udvider til 800.000 kr.
Til en r:dstilling i Forum laver den nys afdøde super-

arkitekt Arne Jacobsen ,en tagpapmand" til os. Han
påklædtes i alle farver i Minerol. Originalt og fan-
tastisk. -

Der udviklede sig efrerhånden iil, at kunderne i rag-
pap og vejmaterialer ønsker fabrikkerne som entrepre-
prenører med fuldt ansvar for tagdækninger os asfalt-
belægninger. Mindre arbejde gav det naturligvis ikke,
men hvor disse ting dog voksede og groede.

1949 blev kontoret udvidet, idet man praktisk taget
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fik ct helt nyt kontor og laborarorium. Personalcmcs
sigt var dcr også g:ng i sagerne. Den første hjælper,
jcg havde, var frk. Mathilde Eriksen, der tjente os tro-
fast i mangfoldige år; mcn det blev jo hurtigt til flere.

I 1951 udvidedes aktiekapitalen ril 1.200.000, og
s;rnmc år afholdtes den store og vellykkede Sydjysk
Udstilhrg, dcr blev en topmålt succes, men lidt mere

Civilinseniør Rud. R. Frederiksen, der i den mellem-
liggcndc tid var blevet overingeniør, blev i 1952 ud-
rrr:vnr til r:nderdirektor. Han gjorde sig til leder og
srlesman og fordelagtigt bekendt ved at hjemføre fra
Schweiz det lyse asfaltmateriale, som fik navnet Durit,
og h,oral der solgtes betragtelige mængder. Landspro-
duktionen af asfaltmaterialer er nu oppe på ca.800.000
tons pulverasfalter for hele branchen.

1954 blev i.seniør Frederikscn s0 år. Erindres kan
hais rcjse til Tyrkier (vejkoisrer, hvorfra han hjem-
bragre en rclativ stor eksportordre. Også til Svcrige
cksporterede vi på et vist tidspunkt partier af tagpap
gcnncm eneforhandler Er.srrøm & Co., Gijreborg, hvis
dircktør blev min gode ven, direktør Albcrt Hobohm,
der desvarre dødc alt for tidligt. Ham og hans kone
besøgre min kone og mig i København. Vi startede i
Dct kgl. Teater og sluttede i Adlon, hvor vi skulle
spisc et afskedsmåltid ril slut. Hobohrn skrev senere til
rnig: "Nu kunne jag åta igen en kabaretr, mcn nu finns

To store brande hjemsøste vejen fåbrikkerne 1911
os 1935. Det var en dejlig forårsmorgen, det sidste
skete og såkaldt letolie lå oplagret uden for destilla-
tionerne. Det gav veldige eksplosioner, mcns en kvæ-
lcnde røg kunne ses milevidt.6-7 brandkorps kæm-
pedc ikke uden fare med ilden i flere timer. Med
vemod kikkede nan ud over de nedbrændte tomter,
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og man stod over for en stor seson. Hvad skulle vi

søre, sasde inseniør Frederiksen og jeg til hinanden?
Der var kun et at gøre: bygge, bygge, bygge. I stor

hast opfortes cn ny tagpapfabrik. Fuglen Phøoix steg

hurrigt af asken og flagrede hen over det ganske land.
En del ai sæsoner var reddet.


