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-  benyt værktøjslinien til at gå side ned og side op   -   forstørre til 100 eller 125 %   - 
-   tilpasse til vinduets bredde og aktivere rulning   -   tilpasse en fuld side til vinduet   -   kopiere tekst og billeder   -   finde tekst med luppen   - 

-   vise fil i læsetilstand   -   og vise hovedværktøjslinien øverst igen ved at klikke den op fra bunden   - 
 

 -   tast samtidig Ctrl (Control) og End for komme til slutning   - 

 
-    og klik på pil allerøverst til venstre på skærm for at returnere til foregående link   - 

 
  

 

BO-PLAN 
 

EN ERHVERVSHISTORIE 

 
1955 -1981 
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I 1955 forpagtede snedker Karl Nielsen et igangværende snedkeri, beliggende i 
Øster Allé 58, som i mange år var drevet af snedkermester Marinus Jensen. 

Maskinparken var ikke mere det nyeste indenfor snedkerfaget, men kunne dog 
bruges til den virksomhed der nu startede under navnet Vejen Bygnings- og 
Inventarsnedkeri.  

 

Øster Allé 58 

Starten blev her gjort med trækvogn og motorcykel med sidevogn som 

transportmiddel, og i løbet af få år var var lokaliteterne blevet for snævre. Derfor 

købte Karl Nielsen i 1958 Højvang 18 af snedker Niels Mølgaard og her startede så 
produktionen af facadeelementer, sideløbende med værkstedet i Øster Allé. 
Efterhånden som nu arbejdets omfang voksede, blev der igen for lidt plads til at 
kunne følge med opgavernes færdiggørelse og da forpagtningen i Øster Allé 58 
udløb i 1960 og man ikke kunne blive enige om at købe værkstedet med mulighed 
for at kunne udvide samme, besluttede Karl Nielsen i stedet at opføre et samlet 
byggeri på Østermarken ved den nuværende Park Allé, så både værksted og 

privatbeboelse var samlet.  

 

 

Park Allé 11 

I 1962 begyndte nu den produktion af elementkøkkener, der forårsagede at 
facadeelementerne måtte vige for at opnå en rationel produktion af det nye 
produkt, som også lagde navn til det nye firmanavn BO PLAN. Samtidig udvidedes 

også produktionshallen, og med et nyt værksted og nye maskiner blev der nu 
mulighed for at fremstille køkkeninventar i bedste kvalitet, hvad en voksende 
kundekreds hurtigt fandt ud af. 

I 1968 var arbejdsrytmen i firmaet så godt i gang, at der også blev tid for Karl 

Nielsen til at påtage sig hvervet som formand for Vejen Haandværkerforening 
efter tidligere at være valgt ind i bestyrelsen i 1965. Formandsjobbet havde Karl 
Nielsen til 1971, men blev i bestyrelsen og var med til at forberede 100-års 
jubilæet i 1972, hvilket er omtalt i bogen, der beskriver dette jubilæum. 

BO PLAN's produktion var i 1970 i så god en fremgang, at der måtte endnu en 
udvidelse af produktionshallen til, og således arbejdede man frem til 1978, hvor 

firmaet tog en ny art inventar med i programmet. Det var inventar til 
tandlægeklinikker. Også denne produktion gik udmærket og i 1980 kunne BO 
PLAN fejre 25 års jubilæum.  

Udvidelser og investeringer til nye produktioner havde tæret på egenkapitalen og 
da manglende betaling fra nogle meget store kunder udeblev i 1981 måtte BO 

PLAN indstille sin produktion, og BO PLAN ophørte som virksomhed samme år. 
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1957 

Snedkerens bud på praktiske løsninger i det moderne hjem 

 

Tværreol i dagligstuen 

- et første forsøg med et modul 

til hjemmet.  

Med plads til radioapparatet 

- og snart også fjernsynet ! 

 

 

Men det er nok ude i køkkenet behovet er størst 

 

 

Kogepladsen 

- med elektrisk komfur 

og emhætte. 

  

 

 

 

 

 

 

Køkkenbord med specialskabe under vasken 

til fremtræk på cylindriske ruller 

- og så et jalousiskab. 

 

 

 
Spisekrog med ”Myren”-stole 

- på tre ben ! 
 

( Arne Jacobsen 1952 ) 
 

- og specialhylde 

til udvikling af tykmælkskultur ! 
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1958 

Et hus kan også sættes sammen af moduler 

 

 

 

 

 

 

 

     En idé - en plan - tager form ! 

 

Det drejer sig om at bo i et hus  

hvor k-værdien er 0,40 

  

 

 

 

 

                           Produktionen er gået i gang – prisliste udfærdiget     
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k-værdi, 

varmeoverføringskoefficient,  

i fysikken og varmeteknikken et mål  

for et materiales evne til at transmittere varme. 

k-værdier har stor betydning  

ved beregning af bygningers varmetab. 

En lille k-værdi betyder små tab;  

en velisoleret mur kan fx have k = 0,15,  

en termorude med to lag glas k = 3,0.  

I dag erstattet af udtrykket transmissionskoefficient  

kaldet U-værdi som W/m2K. 
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1960 

 

Et af de første projekter med facadeelementer: 
Et snedkerværksted for snedkermester A. C. Andersen, Vestervang 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

  

 

1961 
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 1962 

Tilbage til køkkenet igen 

- tekst i den første brochure - 

På grundlag af mange års erfaring på inventarområdet 

har vi her skabt et system,  
som dækker ethvert krav og behov med hensyn til faste skabe. 

 
Systemet er lige så enkelt som linierne i de smukke skabe,  

idet man blot udvælger de typer, som ønskes opstillet.  
Derefter indsættes uden brug af værktøj,  

det tilbehør, som det øjeblikkelige behov kræver  

– placeret hvor i skabene man ønsker det. 
 

Supplering af tilbehøret kan ske efterhånden  
som et eventuelt behov opstår. 

 
Bo Planskabe løser Deres skabs- og pladsproblemer 

OVERALT I HUSET 

Bo Plan’s stand på den første udstilling: HI-62 i Herning 



8 

 

 
 

1967 

( avisartikel ) 

Udstiller i Forum 

Snedkermester Karl Nielsen er ejer af en af de Vejen-virksomhe-
der inden for møbelbranchen, som fra en ret beskeden 

begyndelse har udviklet sig til en betydelig fabrik for 
specialmøbler. For tiden udstiller Karl Nielsen i København, hvor 
han har en stærkt besøgt stand på udstillingen ”Køkkenet - 
Danmarks største arbejdsplads”. 

Firmaet, der adskillige gange har måttet udvide sine produktions-
lokaler på Parkallé har specialiseret sig i køkkenmøbler og 
garderobeskabe. Grundprincippet i konstruktionen er, at firmaet 
leverer skabene, men at brugerne selv bestemmer, hvordan den 
indvendige plads skal udnyttes. Et særligt system gør det muligt 

med ganske enkle håndgreb at placere skuffer, udtræksbakker, 
riste o. s. v. præcis som man har brug for det. 

Karl Nielsen fortæller, at det faktisk tog ham adskillige år at finde 
frem til den efter hans mening rigtige konstruktion og 
nødvendige dele f. eks. beslag. 

Karl Nielsen finder, at for mange arkitekter og bygherrer viser 
misforstået sparsommelighed, når det gælder et køkkens 
indretning. - Et køkken er jo ikke noget, man går og laver om på, 
mener han. Det indrettes, og så bliver der ikke rørt ved det i 
årtier. Derfor bør det fra starten indrettes hensigtsmæssigt og 
kvalitativt set i topklasse. 

 - Der bør bruges materialer, som er modstandsdygtige mod alle 
de påvirkninger, som sker i et køkken, og det bør indrettes efter 

et fleksibelt system, så man uden besvær kan indrette sig efter 
det aktuelle behov. Og så er det jo heller ingen skade til, at 

tingene fremtræder smukt og smagfuldt. 

  

 

 

 

P.S.:  
 

Ved udstillingen i Forum - med 65 internationale udstillere -  

- fik Bo Plan tildelt en sølvmedalje. 
Køleskabet fra Gram var venstrehængt.  

Det skulle have været højre. 
Så havde Bo Plan fået en guldmedalje ! 
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1968 

( avisartikel i Folkebladet 26. april 1968 ) 

 
Den afgåede formand, maler Chr. Thomsen,  

kunne tænke sig lidt mere skub i foreningens arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Nielsen og Chr. Thomsen 

  
 

Skønt stærkt provokeret af den afgående formand, 
malermester Chr. Thomsen, følte ingen af deltagerne i Vejen 

Håndværkerforenings generalforsamling på Hansens Hotel i 
aftes sig foranlediget til at deltage i en drøftelse af foreningens 
arbejde. Chr. Thomsen beklagede, at foreningens arbejde var 
præget af stagnation. 

Foreningen fik i øvrigt ny formand i aftes. Chr. Thomsen med-
delte forsamlingen, at han ikke ønskede at tage imod genvalg 
som formand. Han var dog rede til at lade sig genvælge til 

medlem at bestyrelsen. Sammen med de øvrige efter tur 
afgående bestyrelsesmedlemmer, snedker Asmus Andersen, 
murer Svend Hansen og tømrer R. Baastrup Nielsen, 
genvalgtes han. På et konstituerende møde endnu i aftes 

valgtes snedker Karl Nielsen til ny formand med Chr. A. 
Thomsen som næstformand, murer Osvald Lynggaard blev 
kasserer og bogtrykker H. P. Frandsen sekretær. 

Generalforsamlingen, der valgte kontorchef Aage Bloch til 

ordstyrer, indledtes med at forsamlingen rejste sig til minde am 
afdøde skomagermester Hans Jørgensen. 

I sin beretning sagde formanden bl. a.: - Siden sidste 

generalforsamling har foreningen ikke foretaget sig andet end 
at holde juletræsfest og fastelavnsfest, begge med god 

tilslutning. Kan børnefesten stadig finde fornøden tilslutning, 
bør den absolut fortsætte. 

Der sker for lidt 

- Det var lidt om de traditionelle ting, foreningen har foretaget 
sig i vinterhalvåret, fortsatte formanden. I det hele taget er for-
eningen efterhånden så traditionel, at det kan volde 
vanskeligheder at lave en beretning. Jeg kunne godt tænke 
mig, om der kom lidt mere skub i Håndværkerforeningen, evt. 
gennem krav fra medlemmernes side. Bestyrelsen har flere 

gange forsøgt at arrangere noget, men uden held: de 
forskellige arrangementerne havde for små deltagertal. Vi må 
nu vælge, om vi fortset skal køre foreningen som hidtil eller 
forsøge at give den nogle friske indsprøjtninger og impulser. 
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- Jeg tænker på, det initiativ, der var i foreningen i gamle 
dage, hvor man beskæftigede sig med en mængde problemer, 

der havde tilknytning til håndværket og byen, sagde 
formanden, der tilføjede: Jeg ved, at det ikke kun er her i vor 

forening, at der er tale om stagnation. Det har i mange år 
været tilfældet i foreninger landet over. 

I sin beretning omtalte formanden også håndværkerhustruers 
ny forening, ”Dansk Håndværks Kvinder”. - Hidtil har disse 
uundværlige hjælpere ført en skyggetilværelse, men det er 
forbi. Kvinderne har sluttet sig sammen, og nu skal der ske 
noget. En af den ny forenings formålsparagraffer er at kæmpe 
mod de administrative byrder, der lægges på håndværket, 
sagde formanden. 

100 kroner til børnehave 

Efter formandens beretning var der som sagt ingen debat om 
de tanker, han havde fremsat. 

Murermester Osvald Lynggaard kom i et indlæg ind på f. eks. 
børnefestens mulighed for at virke kontaktskabende mellem 
byens tilflyttere og dem, der har boet her i lang tid. Han 
fastslog beklagende, at næsten ingen af de senere års 

tilflyttere var blevet medlem af Håndværkerforeningen. 

I sin egenskab af kasserer oplæste O. Lynggaard i tilslutning til 

formandens beretning regnskabet, som godkendtes. Indtægter 
og udgifter balancerede med 11.195 kr., og drifts-regnskabet 
sluttede med en formue på 17.030 kr. 

Generalforsamlingen bevilgede 100 kr. i tilskud til Arbejder-
samariterforeningen og ligeledes 100 kr. til Jydsk Teknologisk 
Institut i Århus. Fra Udvalget bag oprettelsen af en ny 
børnehave i Søndergade forelå en halvt år gammel ansøgning 

om støtte. Ved afstemningen var der én stemme for at bevilge 
et tilskud på 500 kr., resten stemte for at nøjes med 100 kr. 

  
 
 

 
1968 

 

BO PLAN’s stand på HI-68 i Herning 
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Diplom for bronzemedalje på udstillingen  
Køkkenet – Danmarks største arbejdsplads  
i Forum i København 
8. – 17. november 1968 

 

Diplomet undertegnet af dommerkomitéen:  

Hr. Georg W. Peier, Arkitekt M.I.A.F. 
Præsident for indendørsarkitektforeningen 
Hr. Erik Kartholm – Arkitekt M.A.A.  
Fru Else Fischer – Journalist, forfatter 
Fru Grete Dreyer – Husmoder  
Kendt som prisvinder af Køkkenindretningskonkurrence 1967  
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1968 

Brochure nr. 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En raffineret og eksklusiv løsning på en skillevæg mellem spisestue og køkken. 
Bag den meget smukke panelvæg i stuen  

afslører der sig et særdeles rummeligt skabsarrangement over hele væggens flade. 

De fleste af disse skabe kan også åbnes fra det bagved liggende køkken, 
der ligeledes er monteret med den samme fornemme lyse egefinér. 

Hverken i køkken eller i panelvæggen afslører håndtag eller beslag skabene, 
der åbnes ved blot et ganske let tryk på lågen. 

Også Deres individuelle ønsker til specielle træsorter opfylder vi gerne efter opgave. 
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Køkkenet er i dag ikke alene husmoderens 
største arbejdsplads, hvor hele familien samles, 

spiser eller blot hygger sig. 
Dermed skabes der helt nye krav til køkkenet,  
f. eks. om ædle træsorter, smukt interiør o.s.v. 

BO PLAN  køkkenet modsvarer i allerhøjeste grad 
disse krav – der er kælet for enhver detalje 

i dette smukke og renliniede køkken. 

Tildelt sølvmedalje København 1967 
blandt 60 europæiske firmaer. 

Det er alle de fine små og store detaljer, 
der gør BO PLAN køkkenet så ideelt 

og gør arbejdet til en leg: 
den rette arbejdshøjde på borde, 

den fine finish, der gør rengøringen let, 
de utallige indstillingsmuligheder, 

der giver plan i arbejdet. 

 
Med de flytbare skinner er BO PLAN systemet 
lige så enkelt som linierne i de smukke skabe. 
Uden brug af værktøj flytter De alt tilbehør, 

som det øjeblikkelige behov kræver. 
Der er tusinder og atter tusinder 

kombinationsmuligheder med BO PLAN.  
 

Udtræksskabet til anvendelse for 
kolonialvarer eller som grydeskab 

er forsynet med plastovertrukne trådkurve. 
Let at komme til – let at overse - 

let at holde orden i. 
 

Grydekarussellen 
 er et særdeles rummeligt drejeskab, 

der 100 % effektivt  
udnytter rummets hjørner. 

Den cirkelrunde bagvæg hindrer, 
at noget som helst  

skal falde ned bagved i farten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Det praktiske fremtræksskab løfter de tunge køkkenredskaber 

(el-røremaskiner etc.) op i den rigtige arbejdshøjde  
med et enkelt greb – tilsluttet – klar til brug.  

Nemmere kan det ikke være, og det er lige så hurtigt bragt af vejen igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

Avisartikler 

1969 

Vejen-firmaer på udstilling 

Fredag den 31. ds. åbnes i Bella Centret i København den 
store skandinaviske udstilling ”Byggeri for milliarder” med 
deltagelse af mere end 1000 firmaer fra først og fremmest 
de nordiske lande, men derudover fra en række europæiske  
og også oversøiske lande. 

I udstillingen, der har åben til og med den 9. februar, 

deltager bl.a. A/S Phønix, Vejen, bygmester Erik Carlsen, 

Vejen, BO PLAN  ved Karl Nielsen, Vejen, Brødrene Gram 
A/S, Vejen, A/S Termolite og Læborg Lofts- og 
Vægbeklædning, Vejen. 

 

 
1970 

Det begyndte med et køkken og blev et moderne eventyr 

Et lille snedkerværksted med en driftig mand og en god idé  
blev til en moderne virksomhed, hvis produkter er landskendte. 

Kun beskedne forhåbninger var knyttet til den første udvidelse som snedkermester 
Karl Nielsen foretog, da han i 1961 havde fået bygget et nyt snedkerværksted i det 

nye industrikvarter ved Park Allé. 

 I går skete der en indvielse af en ny afdeling, som foreløbig giver 

virksomheden et areal på 1.000 kvm, men ingen regner med, at denne 

udvidelse vil være tilstrækkelig, idet fabrikken, som den i dag kaldes, har 
en så voldsom udvikling, at selv ikke ejeren tror, at det vil vare længe, 
inden man atter skal bygge. 

Det hele begyndte i 1962 da Karl Nielsen tegnede prototypen til det nu 
landskendte Bo-Plan-køkken, og samme år udstillede på H-1 messen i 
Herning. Det nye elementkøkken indebar alle de muligheder, som arki-
tekterne kunne ønske. Ubegrænsede indstillingsmuligheder. Hylder og 
skuffer kan flyttes nemt uden brug af værktøj. 

Der kom dog først rigtig skub i foretagendet, da tidsskriftet ”Bo Bedre” i 
1968 betegnede køkkenet som det hidtil bedste elementkøkken, og man 

samtidig udvidede produktionen til også at omfatte garderobeskabe. 
Alene på de sidste 5 år er produktionen firedoblet. Man regner med i år 
at komme op på en omsætning på ca. 2 millioner kroner, og alene i år er 
omsætningen øget med ca. 75 pct. i forhold til sidste år. 

Bo-Plan køkkenet er tildelt to sølvmedaljer i 1967 og 1968 på udstillingen 
Køkkenet Danmarks største arbejdsplads for fleksibilitet og finish og 
opbygning af de enkelte elementer. 

Denne  virak har ikke gået ejeren til hovedet, han er typen på den solide 
hånd-værker, og dette går igen i fabrikkens produkter. Selv siger han,  

jeg ville helst, om vi stadig kunne have haft almindeligt snedkerarbejde 
med, men produktionen har umuliggjort dette, så vi helliger os det 
fabriksmæssige. 

Den sidste udvidelse er på 300 kvm og omfatter sprøjtelakerings-
værksted, show-room, omklædningsrum, frokoststue til personalet, der i 

den gennemrationaliserede fabrik tæller 15 mand, og de tidligere 
benyttede rum er inddraget i driften. Hele udviklingen for Bo-Plan er et 
moderne eventyr om en mand, en idé og en arbejdsindsats. 
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1970 

NYT FRA ERHVERVSLIVET: 

Produktionen firdoblet med det samme antal medarbejdere 

Fa. Bo Plan i Vejen indviede i dag en ny fabrikationsafdeling på 300 kvadratmeter. 
Der regnes med, at firmaets omsætning i år vil stige med 75 procent. 

Firmaet »Bo Plan«, hvis indehaver er snedkermester Karl Nielsen, Vejen, indviede i 

dag en ny fabriksfløj på Park Allé i Vejen. Indvielsen af denne nye fabriksfløj er en 

foreløbig afslutning på den ekspansion, som firmaet har gennemgået de seneste år. 
Indvielsen blev markeret med en reception nå fabrikken i formiddag og senere med 
en frokost for en række indbudte gæster. 

Udvidelsen er på ialt 300 kvadratmeter, så man nu ialt har 1.000 kvadratmeter. I den 
nye tilbygning findes et sprøjtelakeringsværksted, et show-room, toilet- og omklæd-
ningsrum samt frokoststue til personalet. Samtidig har virksomheden fået et nyt 
fyringsanlæg og et fuldautomatisk spånfyr. 

I de sidste halvandet år har fabrikken udelukkende koncentreret sig om produktion af 
elementkøkkener og garderobeskabe, og selv om man ikke i de sidste fem år har 
udvidet medarbejdertallet, er produktionen firedoblet. 

Man regner i år med at nå en omsætning nær to millioner kroner, hvilket vil sige, at 
den i år er øget med omtrent 75 procent. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Snedkermester Karl Nielsen fotograferet i det nye show-room med en kunde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrikkens nye sprøjtelakeringsværksted. 
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Snedkermester Karl Nielsen og hustru, Lilly,  
under receptionen i går på den udvidede fabrik. 

1970 

Udvidelse hos Bo Plan 

Det varer ikke længe, før man må til at udvide påny 

Ved en lille festlighed markerede ”BO PLAN” i Vejen ved snedkermester Karl Nielsen i 
går fabrikkens udvidelse til 1000 kvadratmeter. Men trods den betydelige udvidelse 
er rammerne allerede for snævre igen. Der vil næppe gå lang tid, før håndværkerne 

må i gang med en ny udvidelse. Fabrikken er allerede blevet udvidet fire gange, og 

det er et tydeligt bevis på fabrikkens ekspansion gennem årene. 

 Borgmester Arne Hansen fremhævede i sin tale netop den solide og 
sunde udvikling, fabrikken har været inde i. - Vi er glade for, sagde 
han, at der kommer ny virksomheder til byen, men vi er næsten 
endnu mere glade for, at bestående virksomheder kan melde om 
ekspansion og rummer muligheder for yderligere fremgang. 

I den forbindelse fremhævede borgmesteren betydning af, at kom-
munen har et meget differentieret erhvervsliv. Det er godt for en 
egn, hvis dens trivsel ikke er afhængig af en enkelt stor 
virksomhed. Der er i øvrigt tegn i sol og måne på, at erhvervslivet 

på Vejen-egnen i den nærmest kommende tid står foran endog ret 
betydelig udvidelse. 

Det er nu en halv snes år siden, at snedkermester Karl Nielsen 
tegnede prototypen på BO PLAN-køkkenet, og i 1962 udstillede han 
for første gang på HI-messen i Herning. Karl Nielsen tegnede sit 

køkken i irritation over de få muligheder, der var med de bestående 
køkkener, som han selv i mange år forud som snedker var med til 
at stille op. I det sidste halvandet år har BO PLAN-fabrikken udeluk-
kende koncentreret sig om elementkøkkener og garderobeskabe, og 

selv om man i de sidste fem år ikke har udvidet medarbejdertallet, 
som er på 15, er produktionen firedoblet. Man regner med i år at nå 
op på en omsætning nær de to millioner kroner, hvilket vil sige, at 
den i år er øget med omkring 75 procent. 

BO PLAN-køkkenet er bygget op styk for styk af elementer, og det 
samles til en helhed efter husmoderens ønske og rummets 

størrelse. Indstillingsmuligheder er faktisk ubegrænsede. Hylder og 
skuffer flyttes nemt uden brug af værktøj. 

På udstillingen ”Køkkenet, Danmarks største arbejdsplads” i Forum i 
København i 1967 tildeltes BO PLAN-køkkenet sølvmedalje for 
køkkenets fleksibilitet og finish samt opbygning af de enkelte 
elementer. 

Ved samværet i går lød der mange rosende bemærkninger til sned-

kermester Karl Nielsen. Der blev talt af distriktschef Rosvang Niel-
sen, erhvervssekretær A. Vistisen, ingeniør Kalmar Olesen, arkitekt 
Hans Christensen, arkitekt F. Dahl Nielsen og arkitekt Henning 

Nordholt. 
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Moderne kunst i køkkenet 

 

 

 
Artikel i ”Nutidens Køkken” 1970 

SET OG HØRT 

BO PLAN KØKKENET FRA VEJEN 

En af de køkkenelementfabriker som i de senere år har manifesteret sin position på 
det danske marked er Bo Plan fra Vejen. Denne fabrik, som hører til en af de 
mellemstore i sektoren, har ved god design og håndværksmæssig kvalitet skabt sig 
en større og større kundeskare. Det er nu knap en halv snes år siden snedkermester 

Karl Nielsen tegnede prototypen på Bo Plan køkkenet, og i 1962 udstillede han for 
første gang på HI-messen i Herning. Idéen til sit Bo Plan køkken fik Karl Nielsen, 
efter han selv i mange år som snedker havde opstillet andre fabrikater, men syntes 
at kombinationsmulighederne her var for få, og at det kunne gøres bedre. 

 En fabrikation påbegyndtes i Karl Nielsens snedkervirksomhed, men efterhånden 
som ordretilgangen voksede, måtte man koncentrere produktionen mere og mere, 
og i de sidste par år har Bo Plan fabrikken udelukkende lavet elementkøkkener og 
garderobeskabe. 

Fabriken har en medarbejderstab på 15, men ved stadig investering i 
produktionsapparatet, har man med det samme antal ansatte kunne firedoble 
omsætningen, som i 1970 vil være omkring 2 mill. kr. 

Bo Plan fabriken er netop blevet udvidet med 300 m2, så man nu ialt bl. a. har 
1000 m2 til fabrikationen. I den nye tilbygning findes et sprøjteværksted, et show-
room, toilet- og omklædningsrum og frokoststue til personalet. 

Når man ser på selve Bo Plan køkkenet, konstaterer man at køkkenet består af en 

række elementer, som har utallige kombinationsmuligheder, således at man kan 

opfylde ethvert ønske og behov. Køkke net har yderligere den fordel, at 
indstillingsmulighederne er ubegrænsede. Hylder og skuffer m. m. flyttes nemt 
uden brug af værkstøj, og det kan derfor lade sig gøre for den enkelte at indrette 
sit køkken med tingene på de pladser, som falder nemmest. Dette giver samtidig 
den mest rationelle udnyttelse af pladsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UF. fremtrukket. Skabene her specielt med gribelister. 

Moderne kunst i køkkenet 

Under en rundvisning på 

Vejen-firmaet Bo Plan de-
monstreredes det, at køkke-

net også er et velegnet sted 

for moderne kunst, som er 

medvirkende til at gøre køk-
kenet venligt. På billedet ses 

indehaverens hustru, fru Lilly 

Nielsen ved en collage udført 

i skumgummi, der trods sit 

avancerede tilsnit var med til 
at gøre det beboervenlige 

køkken endnu mere hygge-

ligt. 
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Bordhøjden leveres i størrelserne 85 cm og 90 cm som lagervare, men kan forøvrigt 
leveres efter ønske, hvilket også gælder alle andre af Bo Plan køkkenets dele, en ting, 
som er af overordentlig stor betydning, når der kræves et køkken med måske enkelte 
specielle mål. 

Af Bo Plan køkkenets enkeltmoduler skal især fremhæves det praktiske fremtræks-
beslag, som løfter de mere tunge køkkenredskaber (el. røremaskine etc.) op i den 

rigtige arbejdshøjde med et enkelt greb -  tilsluttet og klar til brug. Nemmere kan det 
ikke være, og dette køkkenværktøj er lige så hurtigt bragt af vejen igen. 

Udtræksskabet til anvendelse for kolonialvarer eller som grydeskab er forsynet med 
plastovertrukne trådkurve. Let at komme til - let at overse - og let at holde orden i. 

Grydekarusellen er også et modul som bør nævnes. Dette er et særdeles rummeligt 
drejeskab, som udnytter rummets hjørner. Den cirkelrunde bagvæg hindrer at noget 

som helst skal falde ned bagved i far ten. Belysningsrammer, sokler, bordplader og 
lofttilpasningen leveres med færdige hjørnesamlinger, hvor dette skal bruges. 

Det er alle disse små og store gennemtænkte detaljer, der gør Bo Plan køkkenet til et 
arbejdsrigtigt køkken, og når man samtidig ser på køkkenets fine finish og gode 
udførsel, kan man kun kort sige, at Bo Plan køkkenet så absolut står mål med de 
efterhånden store krav, som kræves af et nutidigt køkken. Yderligere oplysninger kan 
fås ved henvendelse til Bo Plan v/ Karl Nielsen, Park Allé 11, Vejen, tlf. 05 - 36 06 40 

eller til firmaets repræsentant for København og Sjælland: Græsted Trælasthandel, 
Græsted, tlf. (03) 29 12 00 eller BOPLAN afd. (03) 29 16 23. 

- sen 

 

 

 

 

 

 

Spisedisk. Kan også leveres med høj plade til barstole. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kogeplads. Specialbeslag til røremaskine fremtrukket 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smørreplads. Specialbeslag til brødmaskine fremtrukket. 
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1970 
 

Køkkenbrochure nr. 4 
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- køkkenbrochure nr. 4 - side 2-3 - fortsat - 

 

- for større format klik evt. 125 % eller mere på værktøjslinien - 
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- køkkenbrochure nr. 4 - side 4-5 - fortsat - 
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- køkkenbrochure nr. 4 - side 6-7 - fortsat - 
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- køkkenbrochure nr. 4 - side 8 - 
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ERHVERVS-BLADET 15. FEBRUAR 1971 

Snedker irriteret - byggede nyt køkken 

Udstiller blandt mange hundrede på ”Byggeri for Milliarder”  
i Bella Centret i marts-april 

Når en snedker bliver irriteret, kan der ske mangt og meget. Det gjorde der for Karl 

Nielsen, Vejen. Han var irriteret, formentlig inspireret dertil af familien, over de 
køkkener, han var med til at montere i forskelligt byggeri. Han gik hjem og tegnede 
køkkenet, som han mente, det burde være, hvorefter det blev sat i produktion.  

Snedkermester Karl Nielsen var ikke tilfreds med køkkenernes opbygning og deres 

mere eller mindre tilfældige indpasning i nybyggeriet. Han ville give husmødrene på 
Danmarks største arbejdsplads de rette forhold. Ikke alene praktiske i ethvert 
henseende, men også smukke. Det skulle være en nydelse af færdes i køkkenet. Og 
der skulle fremfor alt fremstå et køkken, der gav mulighed for rationel udnyttelse af 
den tid, husmoderen tilbragte i køkkenet. 

Karl Nielsen har netop indviet en udvidelse af virksomheden i Vejen, hvor der blandt 
andet er indrettet showroom, hvor arkitekter kan beskue forskellige modeller og 

iøvrigt undersøge alle muligheder, der vitterligt er for at skabe et ”rigtigt” køkken. 
Herunder rigtig bordhøjde, rigtig højde til husholdningsmaskinerne og deres 
placering på og i bordene etc. 

En af de ting, Karl Nielsen har lagt stor vægt på er, at køkkenet skal kunne ændres 
alt efter familiernes behov. Derfor kan man flytte hylder, skabe m.m. uden brug af 
værktøj. 

Virksomheden har femten medarbejdere - et antal, der har været nogenlunde 
konstant i de seneste fem år, hvor produktionen til gengæld ikke har været 
konstant. Den er stærkt stigende. 

Karl Nielsen udstiller i Bella Centret den sidste uge i marts og den første i april 
sammen med adskillige hundrede andre. 

 

 Bella Centret 

26. marts - 4. april 

BYGGERI FOR MILLIARDER 1971 

Bo Plan 

Park Alle 11, 6600 Vejen. Telf. (05) 36 06 40 

Virksomhedens køkkenelementer og garderobeskabe vises på stand 516. 

Skabselementerne fremstilles i breddemålene 40, 50 og 60 cm. 

I højden er der også tre muligheder at vælge mellem, og passer det alligevel ikke 
helt, er der tilpasningsstykker mod loftet. Bordhøjden er meget vigtig for at give 

husmoderen den rette arbejdsstilling, og derfor fremstilles sokler i to højder, så 
køkkenbordet kan blive 85 eller 90 centimeter. 

Elementerne fremstilles i 19 millimeter fiberbelagte spånplader af fineste kvalitet. 
Alle låger og skuffeforstykker er i 19 millimeter hampfiberplade med finér og 
kantlister med naturtræ efter ønske. 

Bordpladerne er af 19 millimeter tykke vandfaste spånplader i plastlaminat og 
farve efter kundens ønske. 

Bo Plan køkken har fuldstændigt ubegrænsede indstillingsmuligheder. Al ”indmad” 
i skabene kan flyttes uden brug af værktøj, således at køkkenet kan følge med 
familiens og tidens ændrede krav. 

Både indvendigt og på de udvendigt synlige sider er skabene lakeret med en 
speciel syrehærdende emalje for at få den mest slidstærke overflade, og fronterne 
er med spærrelak sikret mod lyspåvirkning. 

Garderobeskabene er naturligvis også bygget over dette system. Alt tilbehør i 
skabene, hylder, skuffer, bøjlestænger o.s.v. kan flyttes med tre centimeters in-
tervaller i skabenes fulde højde, så man altid kan benytte skabene fuldtud. Ska-

bene fås i 157 centimeters højde med overskabe i tre forskellige mål, så der også 
på dette område kan ske en fuldstændig udnyttelse af loftshøjden. 
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Marts 1972 

 
 

Salgschefaspirant 

Til en af vore klienter, en mellemstor fabrik for produktion af 
køkkenelementer, søges til omg. tiltrædelse en dygtig og dynamisk 30-40 
årig konsulent med salgserfaring og med kendskab til salg af ele-
mentkøkkener. 

Arbejdsområdet vil bl.a. omfatte: Budgettering - salgsplanlægning - 
gennemførende salgsarbejde samt rapportering. 

På længere sigt er det meningen, at den ”rette mand” skal overtage selve 
salgsledelsen og udbygge salgsapparatet. 

Firmaet sælger selv direkte til forbrugere i eget område: Midt- og 
Sydjylland samt Fyn. Nordjylland og Sjælland betjenes af firmaets 
forhandlere. 

Virksomheden er kendt for at producere køkkenelementer i høj kvalitet til 
mellempris; altså bliver et godt produkt, kombineret med effektiv an-
noncering, Deres solide støtte i salgsarbejdet. 

Virksomheden ønsker at arbejde efter moderne markedsføringsprincipper, 

hvorfor det er vigtigt, at De også har teorien i orden. F. eks. vil merco-
nom-uddannelse i markedsføring være et godt udgangspunkt. 

Hvis De er villig til at bevise, at De kan tage imod en udfordring, hører vi 
gerne fra Dem. 

Lønniveau kr. 50.000 + fordelagtig provisionsordning. 

Skriftlig ansøgning, bilagt referencer, mrk. SALGSCHEF-ASPIRANT sendes 
til: 

MARKETINGKONSULENT J. LARSEN, box 313, 7100 Vejle 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BO PLAN har designet og konstrueret et bord med maskulint præg. 
 
De efterhånden meget rustikke miljøer indenfor køkken-alrum kræver  
at et sådant bord markedsføres. 
 
Bordet vejer ca. 100 kg. 
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BO PLAN har erhvervet Røsvangs Maskinlager 

 – beliggende på nabogrunden -  
- her starter fineringscentralen – og adressen er nu: Park Allé 9 -11 

Folkebladet og Vestkysten 1. juli 1972 

Ny fineringecentral i drift i dag i Vejen 

Virksomheden ejes af fabrikant Karl Nielsen, Bo plan, Vejen 

I dag starter produktionen på den nyetablerede Bo Fineringscentral i 
Vejen. Virksomheden, der ejes af fabrikant Karl Nielsen, Bo plan, Vejen, 
er placeret på nabogrunden til Bo Plan virksomheden, og skal 

hovedsagelig beskæftige sig med finering til Bo Plans produktion af 
køkken- og garderobeskabe. 

Karl Nielsen købte i december 1971 den 3000 kvadratmeter store 

nabogrund, med den hal på 600 kvadratmeter, som nu huser den nye 
virksomhed. Hallen har tidligere været brugt som lager og maskinhal 
for landbrugsmaskiner, men er nu omdannet til produktionshal for 
finering. 

Den nye fineringscentral råder over en omfattende maskinpark. Det 
nyeste inden for branchen er anskaffet, blandt andet en stor finerpresse 

og en maskine, som ”syr” fineren sammen med en limtråd, så man 
undgår fugepapir. 

Bo fineringscentral skal ikke udelukkende arbejde for Bo Plan. 
Virksomhedens kapacitet er så stor, at den også kan påtage sig ordre 
fra håndværkere og møbelfabrikker.  

Bo Fineringseentral i Vejen begyndte produktionen i går. Det er 
en nyoprettet virksomhed, der ejes af fabrikant Karl Nielsen, Bo-Plan i 
Vejen. Den skal hovedsagelig beskæftige sig med finering af Bo-Plan's 

produktion af køkken- og garderobeskabe. Den er indrettet i en 

tidligere lager- og maskinhal for landbrugsmaskiner og er på 600 kvm. 
Centralen er udstyret med moderne maskiner, bl.a. en stor finérpresse 
og en ”finér-symaskine”. Kapaciteten er så stor, at virksomheden vil 
påtage sig arbejde for andre fabrikker. 
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Artikel og annonce i ”Danske praktiserende arkitekter” – april 1973 

 
 

Bo Plan 

For godt en snes år siden grundlagde fabrikant Karl Nielsen, Vejen, sin 
køkkenelementfabrik Bo Plan som følge af en stigende irritation over de 
få muligheder, bestående køkkener gav bygherrer og husmødre. 

Ideen med det stærkt flexible køkken slog an, og Karl Nielsen har i de 

forløbne år mange gange måttet udvide virksomheden. Bo Plan har 

talrige gange deltaget i udstillinger og blev på udstillingen ”Køkkenet, 
Danmarks største Arbejdsplads” i København tildelt sølvmedaje for 
flexibilitet og finish. 

Køkkenet har mange praktiske detaljer - bl.a. kan skuffer og hylder 
flyttes uden værktøj. 

Der kommer stadig nye finesser til. Sidst var det en forbedring af 
grebene på skabe og skuffer, som nu leveres med et cirkel-bøjlegreb 
med udskiftelig bundplade, så det er muligt at lade f.eks. 
køkkenbordspladens farve gå igen i denne plade. 

En anden ny form for greb er læderstropper. Begge disse nye greb præ-
senteredes for første gang på udstillingen Byggeri for Milliarder i Bella-
Centret i år sammen med en anden nyhed fra virksomheden - farver på 
frontlågerne. 

 
Der er fem farver at vælge imellem - bondeblå, bondegrøn og rød, blå og grøn.  
Farverne er transparente, hvilket vil sige, at træets struktur bevares under bejdsning og lakering.  

Bo Plan kunne iøvrigt konstatere stor efterspørgsel fra såvel ind- som udland på udstillingen. 
Køkkenbordsplader fra Bo Plan leveres nu med en ny, let ru overflade, der er betydeligt mindre modtagelig for fingeraftryk og mærker. 
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1973 

Starten var en trækvogn, en cykel og 74 kvm. værksted 

Tidligere snedkerlærling i Vonsild, Karl Nielsen, BO-PLAN i Vejen,  
åbner udstilling i Kolding 

Kolding får fra i dag permanent udstilling af BO-PLAN køkkener og 
garderobeskabe, den første udstilling af sin art i Syd- og 
Sønderjylland. Vejen-firmaet med Karl Nielsen i spidsen finder, at 

tiden er inde, da kundekredsen i dette område bør betjenes med en 
udstilling. Det er ikke længere nok med udelukkende at have 
konsulenten, Bo Østergård, på stedet. Hidtil har kunder fra Syd- og 
Sønderjylland kørt til Vejen for at se på køkkener og garderobeskabe 
i virksomhedens showroom dér. 

Der blev imidlertid allerede i 1968 åbnet filialer på Sjælland, for to år 
siden i Nordjylland og for kort tid siden på Bornholm, hvilket skyldes, 
at Karl Nielsen fandt det på sin plads allerede så tidligt at gøre sine 
varer synlige for kundekredsene i det østlige Danmark. De ville 

næppe bevæge sig til Vejen for at se på hans køkkener. Vejen lå 
trods alt centralt placeret for folk i Jylland. 

I det hele taget er Karl Nielsen ikke uden evner til at gøre det rigtige. 
I dag siger han, at han måske gør for meget - BO-PLAN ekspanderer 
mere, end han næsten kan overskue, og han mindes den dag for 18 
år siden, da han overtog 74 kvadratmeter snedkerværksted med 
tilhørende cykel og trækvogn samt en lærling. 

I dag råder BO-PLAN over 1500 kvadratmeter værksted, hvilket er 
for lidt, plus kontorlokaler, udstillingslokaler og filialer rundt omkring 
i landet, plus 25 medarbejdere - og firmaet ser ud til fortsat at skulle 
vokse. Alene det sidste år er omsætningen blevet fordoblet. 

 

  
Karl Nielsen kom i lære hos snedkermester Arne Hansen, Vonsild, i 
1942 og var der til 47. I årene derefter prøvede han lidt af hvert 
inden for sit fag, indtil han fik ansættelse som svend hos 
snedkermester Jens Gilling i Kolding. Her var han i årene 1951-55, 

hvorefter han mente, at tiden var inde til, at han ville forsøge at 
etablere sit eget snedkeri. 

Han tog som nævnt til Vejen, hvor han i første omgang forpagtede 
de 74 kvadratmeter med tilbehør, og han fik god brug for både 
trækvogn, cykel og lærling. 

I starten af sin selvstændige karriere koncentrerede Karl Nielsen sig 

om almindeligt bygningssnedkeri, senere blev det til mere og mere 
opbygning af køkkener og garderobeskabe, og i 1968 var BOPLAN-
inventaret blevet sa efterspurgt, at han helligede sig det. 

Allerede i 1961, da Karl Nielsen startede opbygning af køkkener og 
garderobeskabe, flyttede firmaet fra Vejen by ud til industri-
kvarteret, og virksomheden er udvidet fire gange, hvilket altså 
stadig ikke er nok. 

Den tidligere Vonsild-lærling. som nu er 45 år, arbejder i dag 
sammen med en god stab medarbejdere. Staben omfatter også Karl 
Nielsens søn, som sidste år lagde løjtnantuniformen for at komme 
hjem og overtage faderens skrivebord. 

- Jeg fik så et mindre, men jeg synes, at der bliver mere og mere 
arbejde, siger Karl Nielsen, som dog understreger, at man jo må 
følge med tiden, hvis man vil klare sig på markedet. 

Den permanente udstilling i Kolding bliver i lokaler i ejendommen 
Låsbygade 9. 

                                                                                              BEA 
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Kolding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag den 14. september 1973 

Firmaet BO-PLAN i Vejen med Karl og Lilly Nielsen i spidsen åbnede i 
går sin permanente udstilling af dejlige køkkener. Huset blev åbnet i 
Låsbygade i Kolding, og man fik lejlighed til at se og efterprøve det 
køkken, som enhver husmoder måtte ønske sig.  

BO-PLAN køkkenet og garderobeskabe blev som eneste danske 
præmieret ved en stor international udstilling i 1967. Der deltog 
henved 60 lande. 

På billedet ses den tidligere Vonsild-lærling Karl Nielsen, Vejen, 
salgskonsulent Bo Østergaard, Kolding, og til højre i billedet ved 
køkkengryderne fru Lilly Nielsen. 

 

 Randers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo-plan køkkener i Vejen åbner i dag et nyt køkkencenter på 
hjørnet af Fabersvej og Nørrebrogade i Randers. Vejen-firmaet 
åbner forretningen i samarbejde med A/S Lars Winther, 
Randers, som skal drive den nye Randers-forretning. 

Ud over forretningen i Randers vil der også blive åbnet forret-
ninger i Kolding, Ålborg, Odense og Århus, oplyser direktør Karl 
Nielsen, Vejen.  

På billedet ses Lisbeth Jensen og Lars Winther, som skal sørge 
for den daglige drift af afdelingen Randers. 
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Køkkeninventar i regnbuens farver 

 

 

 

  
RANDERS -  Firmaet BOPLAN Køkkener holdt i går reception i det nye udsalgssted 
på hjørnet af Fabersvej og Nørrebrogade. Forhandler er Lars Winther. Men på grund 
af sit arbejde som Falck-redder ved siden af, må pasningen af forretningen 
overlades til hans forlovede Lisbeth Jensen. 

BO-PLAN Køkkener har hovedkontor i Vejen, hvor direktør Carl Nielsen åbnede 
udsalg i 1961. Foruden færdigbyggede elementer til køkkener, håber man inden 
nytår også at kunne åbne udsalg af hårde hvidevarer. BOPLAN Køkkener adskiller 
sig fra andre elementkøkkener ved, at man bejser asketræ i alle regnbuens farver. 
Derved håber man at imødekomme selv de mest specifikke ønsker. 

Firmaet har i øjeblikket en årsomsætning på 3,5 millioner kroner og regner med at 

kunne udvide med nye salgssteder i henholdsvis Aalborg, Aarhus og Odense. I 
forvejen findes der salgssteder på Sjælland og Bornholm. 

På billedet ses Lisbeth Jensen, fru Nielsen, direktør Carl Nielsen og Lars Winther. 

 

 

 

 

 

  

 
Konsulent Lisbeth Winther – kan li´at sælge køkkener. 

 Kvindelig køkken-sælger: 

Alle tiders job 

En kvindellg køkken-sælger har en fordel frem for sine mandlige kolleger - hun ved 
at erfaring, hvordan et køkken skal indrettes for at virke mest hensigtsmæssigt. 

Konsulent Lisbeth Winther, Fabersvej 2, Randers, har solgt køkkener i et år, og 
hun synes, at det er alle tiders job for en kvinde. 

Køkken-sælgerens hovedopgave består i at foretage opmåling og udarbejde forslag 
til indretningsmuligheder. Det kan en mand sagtens klare, men det kvindelige 
islæt kan have visse fortrin, fordi det jo nu engang drejer sig om ”husmoderens ar-
bejdsplads” - og det er ikke ligegyldigt, hvordan skabe og skuffer bliver placeret. 

Spændende at sælge 

- Jeg synes, at det er spændende at sælge køkkener, siger Lisbeth Winther. Og 
tilmed når det er et kvalitets-køkken, som man helt og fuldt kan gå ind for. Køb af 
nyt køkken er som regel en ”familie-afgørelse”, men i de fleste tilfælde får 
husmoderen dog det afgørende ord, når det indretningsmæssige kommer ind i 
billedet. Og det er vel egentlig også rimeligt. 

Lisbeth Winther har dog også være udsat for tilfælde, hvor hun først stifter 

bekendtskab med ”manden i huset”, når køkkenet er afleveret. Her er det 
husmoderen, der har haft den fulde afgørelse. 

Det er køkkenfirmaet i Vejen, Lisbeth Winther repræsenterer i Randers-området. I 
modsætning til de fleste andre elementkøkkener leveres det ikke ”seriefremstillet”, 
men laves efter mål. Det medfører en to-ugers leveringstid, men så er det også et 
”færdigsyet køkken”, som passer til de givne mål. 

Køkkenet kan leveres i næsten alle træsorter og farver, og praktisk talt ethvert 
ønske kan opfyldes. 

Blandt køkkenets mange finesser er en hjørne-karussel, der kan køre helt rundt. 

Iøvrigt har Lisbeth Winther i dag besøg af ”Køkkenkarl”. Det er fabrikanten selv – 
han tager jævnligt ”ud i marken” for at få en køkkensnak med kunderne, og nu er 
tiden kommet til Randers. 
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1974 

Aalborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kom og lad os vise Dem vore spændende, bejdsede BO-PLAN køkkener – De kan vælge mellem 7 forskellige farver – 
eller en anden af vore ædle træsorter, såsom eg, fyr, teak eller mahogni. 

Som De vil se, har vi alle muligheder for at indrette efter Deres smag.  
Kom med deres opmålinger eller situationsplan og lad os tale sammen om indretningen. 

Køb nu – De kan nå det endnu til gammel pris, og få deres Deres køkken leveret til foråret. 

Ønsker De valgmuligheder, 
respekt for særpræget og individuel smag, 

ønsker De indretning og håndværksmæssig finish helt i top, 
- så tal køkkenplan med BO-PLAN. 
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BO-PLAN KØKKENER OGSÅ I AALBORG 

 

 

 

 

 

 

 
Bo-plan køkkener har nu åbnet en Aalborg-afdeling på Boulevarden, hvis 
daglige leder er konsulent Henny Willumsen.  
 
Her ses hun (i midten) i de nye omgivelser sammen med konsulenterne 

Inge Lundquist og Bo Østergaard.  
 
Køkkenerne fremstilles i Vejen af fabrikant Karl Nielsen i forskellige farver 
og træsorter. 

 

 

 

Køkkenmiljø i fyr-finér 
præsenteret i et hjørne 
af butikken i Aalborg. 

  

Nyt køkkencenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Der er for alvor hausse i salget af køkkener for tiden. Det ene firma 
og center efter det andet skyder op. Senest har Bo-Plan køkkener i 
Vejen åbnet nyt køkkencenter på Boulevarden 24, Aalborg.  

Daglig leder konsulent Henny Willumsen siddende, og bagerst fra 
venstre Jytte Faldborg, Lilly Nielsen og fabrikant Karl Nielsen, Bo-
Plan, Vejen, der var til stede ved receptionen. 
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Folkebladet Sydjylland – torsdag 24. oktober 1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  
 

Vejens gamle Apotekerbygning, som stammer fra 1910. 
Det bliver uundgåeligt at sætte butiksruder i stueetagen,  

men forandringerne skal gøres så nænsomme,  
at stilen så vidt muligt bevares. 

  

 
Snedkermester Karl Nielsen, Park Allé 11, Vejen, er den første, som har 
sluttet lejekontrakt med det gamle apoteks ny ejer ejendomshandler L. 

Poulsen. Karl Nielsen, der fremstiller BO-PLAN-køkken-indretningerne, 
har lejet den første af de tre butikker, som skal indrettes i det tidligere 
apotek, han får dispositionsret over arealet fra hovedindgangen østpå ud 
til Museumsgangen. 

L. Poulsen oplyser, at han ligger i forhandlinger med andre, der er 
interesseret i at leje resten af det tidligere apoteks stueetage, men 

endnu er alting åbent. Han prøver på at mage det sådan, at udlejningen 
sker til brancher, der kan ”gå sammen”, og frem for alt ønsker han, at 
det ret statelige hus' stil bevares, selv om man ikke kommer uden om  
at sætte butiksruder i stueetagen. 

Karl Nielsen vil benytte sin part af det gamle apotek til udstillingslokale 
for sine produkter, fortrinsvis køkken-indretninger, men også en ting 
som garderobeskabe. Der bliver også plads til et lille kontor. Karl Nielsen 
siger til Folkebladet, at hans virksomhed hidtil ikke har haft grund til at 
klage over manglende ordrer, hvilket efter hans mening kan hænge 

sammen med, at han udstiller på alle relevante varemesser og derved 
har fået kontakter, i Kolding har han et fast udstillingslokale, og han vil 
fortsat beholde ”et ben inden for i Kolding”, men et andet sted end nu. 

Imidlertid lægger Karl Nielsen ikke skjul på, at han så småt begynder at 
mærke den almene afmatning, og hvis ikke der forinden kommer be-

tydeligt flere ordrer ind, må hans virksomhed om 14 dage gå over til tre 
dages uge. 

Hidtil har Karl Nielsen udelukkende haft Danmark som marked, men han 
har netop knyttet en forbindelse, der muligvis kan udvikle sig til en 
eksport til Vesttyskland. 

Karl Nielsens produkter er fremstillet af træ, og ikke som mange 
tilsvarende tyske produkter af plastic. Han tror, at mange mennesker 
efterhånden bliver kede af den kolde plastic og i det lange løb vil 

foretrække et så ”levende” og varmt produkt som træ, ikke mindst efter 

at stadig flere også bruger køkkenet som spisested og hyggerum. Så 
selv om der skulle komme en midlertidig stagnation og eventuelt direkte 
nedgang af produktion og salg, er Karl Nielsen ret optimistisk med 
hensyn til udviklingen set på længere sigt. 
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BO PLAN´s forhandler i København 
Pedersen & Korsgaard 

præsenterer firmaets produkter 
i stor annonce 

Deres nye køkkenplan 
 

På en måde er det heldigt,  
at De ikke har bestemt Dem endnu,  

så har De mulighed 

for at få alle tvivlsspørgsmål af vejen. 
 

Køkken-Karl kommer nemlig til Herlev  
for at tale køkkenindretning med Dem. 

 
Køkken-Karl er mellem os sagt  

lidt af en sær fyr.  
Han kommer fra det efterhånden  

landskendte køkkenfirma 

BO-PLAN 

 

og han kender en del til miljø og design. 
 

den massive 
PLANKE-STIL 

 
udført i bejdset framiré eller fyr-natur. 

 
Egentlig er han en dårlig sælger,  

men han kan klare folks køkkenproblemer. 
 

Nu kender De allerede lidt til Køkken-Karl, 

men han er af den mærkelige opfattelse, 
 at han også skal kende Dem  

for at kunne fremtrylle det miljø,  
som netop De og Deres familie kan færdes i.  

Derfor: Tag Deres tegning, kom ud til os  
og få en hyggelig køkkensnak  

med miljø-originalen Køkken-Karl. 

P.S. 
- Og så siger han du til alle (mærkelige fyr) 

 

De træffer Køkken-Karl 

 
Torsdag d. 31/10 kl. 13 – 19,30 
Fredag d. 1/11 kl. 13 – 19,30 

Lørdag d. 2/11 kl. 9 - 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

”BO PLAN” – det miljøvenlige køkken i afrikansk træ ”Framiré”. 

Køkkenet som passer til alle hus- og lejlighedstyper. 
Prisen varierer efter størrelse,  

men oplysninger uden forbindende og gratis planlægning  
har Fa. Pedersen og Korsgaard, Højergårdsvej 5, telefon 94 79 36. 

 
Som eksperter inden for nye køkkener  

og blandt andet lagerførende i ATLAS køkkener i Congo-lamel-eg 
kan vi levere denne type fra dag til dag. 
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17. januar 1975 

Nye butikker i Vejen 

 

 

 

 

 

 

Snedkermester Karl Nielsen og frue markerede i går med en hyggelig reception  
åbningen af BO PLAN´s nye udstillings- og salgsafdeling i Nørregade. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elisabeth og Alf Hyldig åbnede i går en specialforretning 

med dansk brugskunst og boligtekstiler  
i den tidligere apoteksbygning i Nørregade i Vejen. 

  

 

 

 

 

 

 

BO PLAN  i Vejen holdt i går indvielse af nye udstillingslokaler 
i den tidligere apotekerbygning i Nørregade. 

Hermed kunne de tidligere udstillingslokaler ved fabrikken inddrages 
og gøre plads til øget produktion. 

På billedet ses indehaveren, Karl Nielsen og frue, 
foran et af deres køkken-emner. 

Handelsfolket fra Vejen synes ikke at gøre sig bekymringer, selv om det 
hævdes, at landet befinder sig i en økonomisk krisetid. Den ene nye 
forretning åbnes efter den anden. Alt i alt er det blevet til 10 nyetablerede 

butikker i Vejen by inden for det sidste halve år. Dertil kommer, at mange 
virksomheder har foretaget udvidelser og ombygninger. 

I går åbnede to nye forretninger i den tidligere apoteksbygning i 
Nørregade. BO PLAN køkkenmiljø slog dørene op for en permanent 
udstilling og salgsafdeling og Huset med Bolignyt åbnede en afdeling 
udelukkende med dansk kunsthåndværk og boligtekstiler. 

Formanden for Vejen Handelsstandsforening, fotograf F. Dall Schmidt, 
siger til Folkebladet: 

- Det er glædeligt at mærke den fremgang som i øjeblikket præger 
handelslivet i Vejen. Navnlig synes jeg det er opmuntrende, at mange 
unge etablerer sig som forretningsdrivende og kommer med nye kvikke 
idéer, som gør Vejen til en levedygtig handelsby. 
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HERLEV BLADET – onsdag den 19. februar 1975 

 

 
 
 

BO PLAN PLANKEKØKKEN, som ses på billedet,  
er et af PEDERSEN & KORSGAARDS store successer. 

Firmaet bor Højergårdsvej 5, Herlev, og har telefon 94 79 36. 
Pedersen & Korsgaard, der netop har afsluttet en stor udstilling 

på Byggeri for Milliarder i Bella Centret og haft stor succes med udstillingen, 
leverer alle typer køkkener i mange træsorter. 

Firmaets formål er at opbygge moderne, praktiske køkkener 
med de rigtige arbejdsforhold, og de leverer og tegner det hele selv. 

Billedet viser BO PLAN køkken i brunt, massivt, bejdset træ  

med brune plastborde og røde, moderne fliser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Foto fra udstilling i Herlev 

 

 

 

 
 

Annonce 
 

Herning Folkeblad 

 
28. september 1975 
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Annonce i BO BEDRE februar 1975 
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Artikel i Danske Praktiserende Arkitekter 
11. december 1976 

Elementkøkken i mange nye træsorter 

Men det nyudviklede inventar kan bruges på mange områder 

 

 

 

 

 

 

Elementkøkkenet med plankelåger, hvor alle beslag er skjult. 

BO-PLAN er en af pionererne inden for elementkøkkenproduktion i 
Danmark og kan som følge deraf i dag tilbyde den know-how, som er 
nødvendig ved koordinering af det køkkenmiljø, som skal tilfredsstille 

netop denne specielle kunde, uden at arkitekten må gå på kom-

promis med hensyn til sin egen opfattelse af nutidens tekniske og 
æstetiske krav. 

En af grundene til, at Bo-Plan, især i de senere år, har været benyt-
tet af flere arkitekter, er vel nok den, at man i modsætning til mange 
andre køkkenproducenter har satset på kvaliteten fremfor kvan-
titeten, idet en stor produktion selvfølgelig ikke kan tilfredsstille de 
helt specielle krav. 

Det er sikkert korrekt, når arkitekten påstår, at han/hun ryger ind i 

det ene dilemma efter det andet på grund af stadig nye materialer, 
som - selv om de er afprøvet - kan arte sig anderledes end tilsigtet. 
Dette gælder også vort kære urgamle materiale: Træ. 

 

  
 
 

 
 

Mange nye træsorter 

Især efter anden verdenskrig er der importeret mange nye træsorter, 

som skal opskæres, tørres og aklimatiseres efter helt andre metoder, 
end vi tidligere har kendt. Derfor er det nødvendigt at følge de nye 
produkters udvikling meget nøje, selv efter at produktionen er sat i 
gang. Dette er producentens opgave. De fleste nye produkter løber 
risikoen for ”børnesygdomme”, som - hvis man ikke er på vagt - 
måske først vil vise sig i ”konfirmationsalderen” og derefter være 
kroniske til den visse død. 

Bo-Plan arbejder fortrinsvis i træ og har succes med massive 
plankelåger, hvor alt beslag er skjult. Disse låger udføres i: Natur fyr 

og koto, koto bejdsede i følgende farver: bondegrøn, bondeblå, brun 
og sort, samt ludbehandlede koto-blåsplint og fyr. Samme farver 
findes også i Bo-Plan's finerede fronter, men her er kun fyr 
ludbehandlet. Korpus er melaminbelagt. 

Mulighederne for en helt individuel indretning og derved for løsning 
også af vanskelige opgaver med Bo-Plan, har gennem praksis bevist, 
at inventaret har utallige anvendelsesområder - ikke alene køkkener, 

men eksempelvis også værelser, kontorer, tandlægeklinikker, 
hospitaler, laboratorier, kirker, skoler m.v. 
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Per Nielsen fra BO-PLAN (t.v.) og Børge Rasmussen,  
chef for Burchardt i Vejen - får en snak i de nye lokaler. 

Stort rykind hos BO-PLAN 
 

Indvielsen af BO-PLAN´s nye udstillings- og salgslokaler  
på Gormsvej foregik under stor opmærksomhed. 

Både lørdag og søndag var der stort rykind af husets venner, 
forretningsforbindelser og andre interesserede,  

som ønskede at se, hvad BO-PLAN har at byde på, 
ikke mindst med hensyn til køkken-indretninger. 

Som nævnt har BO-PLAN etableret sig på Gormsvej  
i tæt naboskab til Burchardts Tæpper, 

så begge forretninger på sin vis kommer til at fremtræde  
som et stort salgsområde. 

På billedet ses fra venstre fabrikant Karl Nielsen 
og hans hustru samt sønnen Per Nielsen og hustru. 

 

Køkken-miljøer og flere tæpper 

 

 
 
Firmaet Bo-Plan har ikke blot flyttet sit udstillingslokale fra 
det gl. Apotek i Vejen, men skabt noget helt nyt i det 
store rum, firmaet har lejet hos H. Rolschau på Gormsvej.  
 
Bo-Plan, der har specialiseret sig i at skabe køkken-miljøer 
og garderobeskabe, disponerer i det ny lokale over 230 
kvadratmeter. 

 
Under samme tag og uden dør imellem har Burcharth 
Tæpper nyindrettet sig og samtidig fordoblet sit butiks- og 
udstillingsareal til 500 kvadratmeter. 

  
Og da der i huset samtidig præsenteres fliser og kakler fra 
Modena Keramik i Kolding, sanitets-varer fra Centra-
Service i Vejen og tegl fra Sønderskov Teglværk, samt 
bolig-tekstiler fra Simonsen Gardiner i Vejen, fremtræder 
hele komplekset som et stort udstyrshus for smagfuld, 
hjemlig hygge. 

 
Bo-Plan ved fabrikant Karl Nielsen har erhvervet udmær-
kelser for sine køkken-indretninger på nationale og inter-
nationale udstillinger. Der sker stadig fornyelser inden for 
hans produktion, som også omfatter andet inventar. 

 
De mange gæster ved receptionen i dag havde lejlighed til 
at overbevise sig herom lige som Burcharths program blev 
taget grundigt i øjesyn. 

 
For Søndergade-kvarteret betyder det ny center atter en 
udvidelse af aktiviteterne i denne del af byen. 

 

26. marts 1977 
 

Start på Gormsvej med kæmpeudstilling  
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Køkkenbrochure nr. 8 
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- oplysninger om firmaet og dets produkter på dansk, tysk, engelsk og fransk - 

FYR PLANKE 
LUD eller LAK 

KIEFERNSTOLLEN 
Lauge oder Lack 

PINE PLANKS 
Alkali-treated or Varnished 

MADRIER DE SAPIN 
Lessivage ou Vernissage 

Produkt:  
Kvalitetsskabe med fronter af 
snedkerforarbejdet 1. sort. fyrretræ. 
 
 
Producent:  
BO PLAN køkkener og garderobeskabe.  
 
 
Design:  
Snedkermester Karl Nielsen. 
 
Skabstyper:  
Iflg. oversigt. 
 
Vitrineskabe:  
Lev. uden pristillæg  
(excl. glas). 
 
Frontbehandling:  

Ludbehandlet (hvidskuret)  
eller klar syrehærdende lak. 
 
 
Korpus: 
Melaminbelagt spånplade.   
 
Indretning: 
Tilbehør iflg. oversigt som - uden brug af 
værktøj - kan indsættes i samtlige skabe.  
Alt er flyttelig med 3 cm interval. 
 
 
 
Salg:  
Bo PLAN Køkkenmiljø. 
Park Allé 9-11 . 6600 Vejen. 
Tlf. 05 - 36 06 40. 
Nærmeste forhandler anvises. 

Produkt:  
Qualitätsschränke mit Fronten aus  
erstklassigem, tischlerverarbeitetem Kiefernholz. 
 
 
Produzent: 
BO PLAN Küchen- und Garderobenschränke. 
 
 
Design:  
Tischlermeister Karl Nielsen.  
 
Schranktypen:  
Siehe Übersicht. 
 
Schränke mit  Glastüren:  
Werden ohne Aufpreis geliefert 
(Glasscheibe nicht eingeschlossen). 
 
Verarbeitung der Fronten: 

Gelaügt (weissgescheuert)  
oder mit klarem, säurehärtendem Lack. 
 
 
Korpus:  
Melaminbeschichtete Tischlerplatten. 
 
Einrichtung:  
Zubehör (siehe Übersicht), das - ohne Verwendung 
von Werkzeug - in sämtliche Schränke eingesetzt 
werden kann. 
Alles kann mit 3 cm Zwischenraum verstellt 
werden.  
 
Verkauf:  
BO PLAN Kücheneinrichtungen, 
Park Alle 9-11, DK-6600 Vejen.  
Telefon: Int. + 45 5 36 06 40.  
Wir nennen Ihnen gern den nächsten Fachhändler. 

Product: 
High-quality cupboards with front panels of 
joiner-worked first-quality pinewood. 
 
 
Producer:  
BO PLAN kitchen and wardrobe cupboards. 
 
 
Design:  
Master joiner Karl Nielsen 
 
Types:  
As per summary. 
 
Vitrine cupboards:  
Supplied without additional charge  
(excluding glass) 
 
Front panel  treatment:  

Alkali-treated (scoured white)  
or clear acid-hardened varnish. 
 
 
Body:  
Melanin-coated particle board. 
 
Arrangement:  
Accessories according to summary, which - 
without tools - can be inserted in all cupboards. 
All parts are movable with 3 cm intervals. 
 
 
 
Sales:  
BO PLAN Kitchen Interiors. 
Park Allé 9-11. DK-6600 Vejen.  
Tel: Int. + 45 5 36 06 40  
for nearest distributor. 
 

Produit:  
Armoires et cabinets de cuisine en exécution 
d'ébénisterie de première qualité à faces 
frontales en sapin surchoix. 
 
Producteur:  
Bo PLAN Cabinets de cuisine et armoires-
penderies. 
 
Dessin:  
M. Karl Nielsen -  Maitre menuisier. 
 
Types de cabinets: 
Suivant specification. 
 
Cabinets de vitrine: 
Livrables sans majoration de prix  
(verre non compris). 
 
Traitement de face frontale: 

Lessivage (savonnage et lavage)  
ou vernissage avec de vernis clair à l'acide 
durcisseur. 
 
Corps: 
Plaques de copeaux à revêtement en mélamine. 
 
Aménagement: 
Accessoires et dépendances suivant 
spécification, qui - sans l'aide d'outils - peuvent 
etre montés dans tous les types de cabinets. 
Tous les éléments sont ajustables à 3 cm 
d'intervalle. 
 
Vente: 
BO PLAN Milieu de Cuisine. 
Park Allé 9-11, DK-6600 Vejen. Telephone: Int. 
+ 455360640.  
L'agent domicilé le plus près sera indiqué. 
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Der var julehalløj på Gormsvej 3. 

Og der blev talt 82 biler på parkeringspladsen. 

Mange til julehygge på Gormsvej 
 

Mange mennesker besøgte i weekenden udstillingen ”Hjemmehygge – den kringler vi i Vejen”, 

som blev holdt i ”Møbelcentret” på Gormsvej. 
Centret var festligt dekoreret med 500 julekringler og et par kæmpestore kagemænd. 

På udstillingen blev der blandt andet vist et solvarmeanlæg og en større køkkenudstilling.  

 
- og på Gormsvej hos BO-PLAN og BURCHARDT TÆPPER var der julemesse - 

- 2-3000 mennesker nåede gennem dørene inden man lukkede søndag aften - 

Fotos og tekst fra avisen torsdag 1. december 1977 
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Billede fra artikel om indretning af bondehus på Fyn i Idé-Nyt 1978 
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Marts 1978 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Karl Nielsen, chefen for værkstedet i Vejen, hvor det landskendte Bo-

Plan-køkkeninventar fremstilles, fylder på mandag, den 13. marts 50 år. 
På dørskiltet står helt enkelt ”Karl Nielsen, snedker”.  

For 13 år siden kom Karl Nielsen fra Vonsild til Vejen for at begynde for 

sig selv. Til at starte med havde han en cykel, 3.000 kroner i banken, en 
kassekredit på 4.000 kroner og 1.700 kroner på lommen samt en 
trækvogn, som hørte med til værkstedet i Øster Allé, som han 
forpagtede for 200 kroner om måneden. 

Det gik slet ikke godt i starten. Vejen var dengang et ”lukket” samfund 
og ikke så åben som i dag. En fremmed i byen var på forhånd mistæn-
kelig. Da det første år var gået, var han 7.000 kr. fattigere. Da det så 

ovenikøbet glippede med et tilbud på snedkerarbejde på et stort 
byggeri, hvor han var 80 kroner for dyr, var han ved at opgive. 

 
 
 
 
 

Men så fik han gennem en bekendt snedkerarbejdet på en villa, og da 
han havde afleveret dette arbejde, korn der gang i tingene. Nu var han 

accepteret. Man havde set, at han kunne noget. Værkstedet på 74 
kvadratmeter var snart for lille. Han flyttede efter fem år til Højvang og 
derfra ud til ”ørkenen”, det nuværende industrikvarter omkring Park 
Allé, hvor han købte 6.000 kvadratmeter til 1,80 kroner pr. stk. 
 
Hver gang, han udvidede, var der nogen, der sagde, at han forslugte 

sig, men i dag viser det sig, at han har handlet forudseende. Han har 
fået købt og bygget til rimelige priser og har aldrig bygget eller købt 
mere ad gangen, end han havde brug for. 

 
Karl Nielsen specialiserede sig først i facadeelementer og begyndte i 
1961 at fremstille elementkøkkener ved siden af. På dette felt er han en 
af pionererne i Danmark. I 1966 gik han helt over til køkkenpro-

duktionen. Mærket Bo-Plan blev kendt som et garantitegn for kvalitet. 
”Jeg har det princip, at mine produkter altid skal være en lille smule 
bedre end konkurrentens”, siger han til Folkebladet. 
 
Arealet til fabrikken er i dag på ca. en hektar, og der er ca. 1.500 
kvadratmeter under tag. Virksomheden beskæftiger 20 medarbejdere. 
 

Forudseenhed viste han også, da han i 1971 byggede et anlæg, der 

automatisk transporterer alle spåner ud af værkstedet og hen til en silo, 
som igen forsyner et fyr, der leverer al varmen til fabrikken og boligen. 
Installationen foretoges lige før oliekrisen, og i manges øjne, var det en 
ganske urentabel investering. I mellemtiden har anlægget betalt sig 
mange gange. 

 
Karl Nielsen er kunstelsker. Man ser det på de billeder, som hænger på 
væggene i huset. Det er værker af kendte malere. Han investerer ikke 
bare penge i kunst, men også tid. Han elsker selv at male, men der er 
langt imellem, at han får tid til overs for denne hobby.  
 
Der bliver vel endnu mindre tid, fremover for hans ældste søn, der hidtil 

har været med i firmaet, vil nu gøre som faderen i sin tid: Ryste 
hjemmets støv af fødderne og prøve at stå på egne ben. Han køber et 
snedkeri i Foldingbro. 

-wj- 
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Fremstød på Færøerne 

 
Annonce i den færøske avis Dimmalætting 16. november 1978 

 
 

1979 
 

BO-PLAN har siden først i 1960’erne også fremstillet klinik- og laboratorieinventar. 
 

Nu satses målrettet mod tandlægerne. 
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Børnetandplejen, Hornsyld. 
 
Sterilisationen er indrettet  
med glasskab til gennemrækning til klinik. 
Skabsfronter og stænkplade er udført  

med overflade i højtrykslaminat. 
Ligeledes bordpladerne,  

men med formstøbt bagkant (postformning). 
 
Børnetandplejen i Lunderskov, Klinik 3. 
 
Spec. rullebord med stativ for dentomat. 
Skabsfronter i højtrykslaminat. 

Disse plader fås i utallige farver. 
(Se vore prøver). 
 

Kongsbjergskolen, Lunderskov. 
 

Klinikparti. 
Her, som ved vore øvrige indretninger, 

leveres skabene med melaminbelagte 
spånplader. 

Hulskinner til flyttelige hylder og bakker 
i både over- og underskabe. 

Skjulte selvlukkende hængsler. 
 

Til børnetandplejen i Juelsminde  

valgtes dette professionelt indrettede 

specialskab 
med udtræk på rullelejer  

og klap beklædt indvendig med rustfrit stål. 
 
 

Special rullebord for tandlægen. 
Gennemrækning mellem klinikker. 
Rullebord med instrumentholder 
og udtrækkelige ”vingehylder”. 

 
KORPUS 

Melaminbelagte 

spånplader, 

18 mm sider, 

16 mm bund / dæk. 

FRONTER 

Hørfiberplader 

påspændt plastlaminater  

i farve og kvalitet  

efter ønske. 

SKUFFER 

Specialprofiler i træ  

eller plastbeklædt træfiber  

på letløbende 

kuglelejeskinner 

 

HÆNGSLER 

Kraftige, selvlukkende  

og skjulte,  
100 eller 180° 

åbningsvinkel 

HÅNDTAG 

Bøjlegreb 

 i nylon eller metal,  

i øvrigt  

efter ønske. 

SOKLER 

Færdigsamlede  

af 16 mm spånplade,  

beklædt på front  

med sort sparkefolie. 

BORDPLADER 

Kraftig plastlaminat  

med formstøbt  

for- og bagkant 

(postformning) 

I ØVRIGT 

Kan vi levere  

diverse 

 special-arrangementer 

efter ønske. 
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KONSULENTTJENESTE 

 
Indretning af dentalklinikker og hvad dertil hører, 

må betragtes som specialopgaver med tilsnit efter behovet 

i hvert enkelt tilfælde. 
Med over 25 års erfaring på inventarområdet, 

mener vi at være i besiddelse af den know-how, som er en nødvendighed 
for at kunne opfylde kravene om et tilfredsstillende resultat. 

Netop derfor vil det sikkert være en fordel at tage vore teknikere med på råd 
allerede på planlægningsstadiet. 
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1979 
 

Køkkenbrochure nr. 9 
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Vejen Avis – onsdag 20. februar 1980 
 

Bo-Plan i Vejen fylder 25 år 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lilly og Karl Nielsen ses her i de nyindrettede udstillingslokaler  

på Gormsvej i Vejen. 
 
 
Et af Vejens kendte og velrenommerede firmaer, Bo-Plan, som har 

specialiseret sig i at fremstille køkkenelementer og garderobeskabe, kan 
den 1. marts fejre 25 års jubilæum. 
 
Firmaets stifter, snedkermester Karl Nielsen, kan samtidig fejre et 
lignende jubilæum som vejenser, idet han for 25 år siden kom til byen 

for at nedsætte sig som selvstændig. 

 
3000 kr. i banken, en kassekredit på 4000 kr. samt 1700 kr. på lommen 
var det økonomiske grundlag for Karl Nielsen, og efter et magert år, 
som kostede den nystartede tømrermester 7000 kr., begyndte virksom-
heden at tage form, og lige siden er det gået støt fremad. 
 
Den første produktion af køkkener fandt sted i to mindre værksteder, 

men i november 1961 flyttede firmaet til egentlige fabriksbygninger i 
industrikvarteret ved Park Allé og her er der gennem årene sket flere 
udvidelser, således at fabrikken, der beskæftiger en snes medarbejdere, 
i dag har cirka 1500 kvm under tag. 

 
I Vejen præsenterer fabrikken sine produkter i et netop indviet 
udstillingslokale på Gormsvej, der også bliver rammen om den 

jubilæumsreception, som Bo-Plan holder fredag den 29. februar. 

I det øvrige af landet præsenteres firmaets produkter gennem et 
landsdækkende forhandlernet, ligesom man har en stigende eksport til 
specielt Sverige og Tyskland. 

Den produktion, Bo-Plan står for, adskiller sig på flere måder fra det 
sædvanlige markedsudbud, oplyser Karl Nielsen. 

Det skyldes, at man i hele produktionen udelukkende bruger træ, og 

filosofien bag denne disposition er en sikker overbevisning om, at intet 
kommer på højde med træet, når det gælder om at forene det 
funktionelle med et varmt og hyggeligt miljø, og det var netop denne 
kombination, Karl Nielsen følte man manglede i de danske køkkener for 
25 år siden. 

Derfor satte han sig ned og tegnede prototypen til det, der i dag er Bo-
Plan køkkener og garderobeskabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation til reception fredag 29. februar på Gormsvej 3 
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BO-PLAN FEJRER JUBILÆUM 

 
Der var stort rykind i Vejen-firmaet Bo-Plans udstillingslokaler 

 på Gormsvej i går. 
Det velrenommerede firma fejrede sin 25 års dag  

og mange gratulanter mødte op. 
Her ses firmaets indehavere Lilly og Karl Nielsen  

ved jubilæumsreceptionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. maj 1980 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplom for optagelse i Dansk Design Index 
Optagelsen er gældende i 2 år fra diplomets dato. 

Genoptagelse i Dansk Design Index kan finde sted efter fornyet jurybehandling. 
Optagelsen gør det muligt for produktet at bære Dansk Designråds kvalitetsmærke, 

DD-mærket, på de af Rådet fastsatte betingelser. 
Produkt: Bo-Plan Køkkenskabe i Fyr Planke, lud eller lak. 
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avisartikel 29. maj 1980 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Vejen-firmaet ”Bo Plan”, der fremstiller elementkøkkener, er i øjeblikket i 
færd med at ekspandere betydeligt på det svenske marked. 

Firmaet har for nylig deltaget på en udstilling i Stockholm, og det er en akti-
vitet, der tilsyneladende har ”givet pote”. 

Det er specielt en model i massiv egetræ med et ”gammelt snit”, der har 
svenskernes interesse, og det til trods for, at det ikke er noget helt billigt 
køkken. 

- Vi har igennem et par år haft en føler ude i Sverige for at sondere 
terrænet, og udstillingen i Stockholm var derfor en naturlig følge af de 
tidligere aktiviteter, fortæller Edvard Berg fra Bo-Plan. 

- Det blev en vældig succes, og vort eneste problem i dag er, at vi har for 
lidt plads mellem vore ydervægge. 

- Det betyder dog ikke, at vi vil kaste os ud i udvidelser lige med det 
samme, for det indbyder tiden ikke til for øjeblikket. 

- I dag er det vigtigere for et firma at skaffe sig et begrænset marked og så 
koncentrere sin arbejdsindsats om at pleje det. Det modsatte har vi alt for 
ofte set afskrækkende eksempler på, fortæller Edvard Berg. 
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30. december 1980 

 
Krisen, der for tiden lammer det danske erhvervsliv og ganske særlig 
bygge- og boligbranchen, sætter ikke blot usolide virksomheder med for 

svage kapitalfundamenter ud af spillet. Den slår i flæng og rammer også 
mange virksomheder, der har ry for at være aldeles solide og velkon-
soliderede, med dødelige slag. 
 

Det nyeste offer for krisens rundslag i Vejen er den velrenommerede 
produktionsvirksomhed Bo-Plan ved snedkermester Karl Nielsen, der 
efter flere finansielle smæk, bl. a. på grund al debitorers betalings-
standsninger, er nået til et punkt, hvor man overvejer at lukke firmaet 
inden for de nærmeste dage. 
 

Rekonstruktion 

 

- Vi forsøger en rekonstruktion af virksomheden, og jeg håber 
selvfølgelig på, at det vil lykkes, men jeg er klar over, at det bliver me-
get svært, siger Karl Nielsen til Folkebladet. Der er sat sagfører og 
revisor på, som ser på, hvilke muligheder, der findes for at redde fir-
maet. Vi har derfor lukket for kassen, men der er dog ikke tale om en 

officiel betalingsstandsning. 
 
- For et par år siden fik vi et smæk på en halv million kroner, som vi 
måtte afskrive, da vores største kunde på hjemmemarkedet gik ned. 
Dette slag var vi dog i stand til at opfange på grund al en god konsolide-
ring og med en stabil produktion og øget omsætning. Endnu sidste år 
øgedes omsætningen med en mill. kr. i forhold til året forud, og i det 

første halvår af 1980 havde vi atter en kraftig omsætningsstigning. 
 

Svigtende ordretilgang 
 

- Men så kom det ene smæk oven i det andet. Til store tab på debitorer 
kom den svigtende ordretilgang samt annullering hhv. udsættelse af 

ordrer i ubestemt tid. Dette fremkommer bl. a. ved, at bygge-
foretagender må stoppes halvvejs, fordi de økonomiske konsekvenser 

ved en fortsættelse ikke kan overskues. 
 
Til det daglige driftstab kommer den stigende rentebyrde, der 
akkumuleres. Og når denne byrde bliver større end indtjeningsmulighe-
derne, er det på tide at sige stop. Pengecirkulationen er gået i stå, og 
det er vel kendetegnende for situationen i hele branchen. Når man ikke 

får penge ind, kan man heller ikke betale noget. 
 

Enten eller 

 
- Men hvordan det end går, så skal jeg gøre mit yderste for, at alle 
kreditorer får, hvad de har til gode. Der er ikke et selskab, som jeg kan 
gemme mig bag. Jeg hæfter personligt for alt. Der bliver ikke tale om en 

officiel betalingsstandsning. Det duer ikke i vores branche, men betyder 
kun, at gælden bliver større og tabene også. Enten opløses virksom-
heden, eller også startes på ny efter en rekonstruktion. 
 
Firmaet Bo Plan, der fremstiller køkkenelementer og garderobeskabe, 
kunne den 1. marts i år holde 25 års jubilæum. Det var et kvart år-
hundrede, hvor Karl Nielsen har skabt ry om sine produkters kvalitet i 

ind- og udlandet. Så sent som i foråret 1980 var der tale om udvidelse, 

efter at det i forbindelse med en udstilling i Stockholm var lykkedes at 
styrke firmaets position på det svenske marked betydeligt. 
 
Da Karl Nielsen for godt 25 år siden kom til Vejen, startede han i et lejet 
værksted i Øster Allé. Som transportmiddel havde han en trækvogn, der 

hørte til værkstedet. Efter en sej start kunne han omsider etablere sig i 
Vejens industrikvarter, hvor der gennem årene successive skete 
udvidelser således, at der i dag er ca. 1500 kvadratmeter under tag. 
 
I de bedste tider har der været beskæftiget indtil 35 medarbejdere i 
firmaet. I den senere tid er der dog blevet nedtrappet, så antallet af 
medarbejdere nu er nede på godt en halv snes, som nu bliver 

arbejdsløse, hvis firmaets genoprettelse ikke lykkes. 
 

-wj- 
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Nytår 1981 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
VEJEN - Endnu en virksomhed i Vejen er blevet offer for den 

omfattende krise i byggebranchen. Det er virksomheden Bo-plan 
ved snedkermester Karl Nielsen, Vejen, der har måttet give op 
efter 25 års forløb. Skifteretten i Holsted har taget virksomheden, 
der personligt ejes af Karl Nielsen, under konkursbehandling. Der 

er indkaldt til første skiftesamling den 31. august. 
 
Bo-plan har i en årrække fremstillet køkkenelementer og 
garderobe-skabe, og virksomhedens produkter var kendt for 
kvalitet i både ind- og udland. Det er helt givet byggekrisen, der 
har taget Bo-plan med i købet. Virksomheden har fået adskillige 
økonomiske smæk på grund af debitorers betalingsstandsninger, 

og ved årsskiftet måtte firmaet selv lukke for kassen. 

 
Der er siden forsøgt en rekonstruktion af virksomheden, men 
foreløbig uden resultat, og nu er virksomheden taget under 
konkursbehandling. 
 

Karl Nielsen startede i sin tid egen virksomhed i lejede lokaler i 
Vejen, men udvidede senere virksomheden i nye rammer ved Park 
Allé, hvor man rådede over ca. 1500 kvm produktionslokaler. Bo-
plan har beskæftiget omkring 25 mand i en periode, men antallet 
var nede på en halv snes forud for de økonomiske vanskeligheder. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Den faktiske betalingsstandsning, som Bo Plan Køkkener ved Karl 

Nielsen, Vejen, allerede gennemførte før jul, er nu også blevet of-
ficiel, idet den pr. 8. januar er anmeldt hos skifteretten i Holsted. 
Som tilsyns-førende er indsat sagfører, Jens Steensgaard fra 

advokatfirmaet Fønss & Hove. 
 
Som vi tidligere har meddelt, ligger årsagen til beta-
lingsstandsningen hovedsagelig i store tab på debitorer og i det 

svigtende marked. Endvidere bærer den omstændighed, at Bo 
Plans prisstigninger i de seneste år ikke helt har været tilpasset 
omkostningsstigningerne, en del af skylden. 
 
Driften fortsættes, og der er taget skridt med henblik på at opnå en 
akkordordning. Den tilsynsførende oplyser, at man efter en 
foreløbig gennemgang af regnskabsmaterialet og 

ordrebeholdningen skønner, at en effektuering af de foreliggende 

ordrer vil kunne forøge aktivmassen. 
 
På virksomheden er der ansat ca. en halv snes medarbejdere. 
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- tast samtidig Ctrl (Control) og Home på tastatur for at vende tilbage til side 1 - 
 

- eller klik på pil allerøverst til venstre på skærm for at returnere til foregående link - 

 

 


