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FORORD
Jeg blev i 1972, 21 år gammel, ansat som trælastuddannet sælger i Roskilde Trælasthandel.
Her er mine oplevelser i Roskilde Trælasthandel, Roskilde Trælast og Bygma Roskilde set gennem mine øjne efter mange års ansættelse i virksomheden.
Tanken med at skrive om mine oplevelser startede i 2006 og var egentlig kun beregnet til eget brug, fordi jeg syntes det kunne være
sjovt at have de væsentlige ting skrevet ned.
Det har sidenhen udviklet sig til denne bog hvor andre forhåbentlig kan få glæde af disse oplevelser.
Materialet, der ligger til grund for oplevelserne, er en masse foto, gamle regnskabsbøger, skøder, brochurer, prislister, der er blevet
scannet samt mange historier fortalt af tidligere og nuværende kolleger.
Oplevelserne bliver ikke kedelige at læse, da der i Roskilde er sket mange spændende og sjove ting i tidens løb.
Steen Jakobsen
Oktober 2020

FORORD
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DEN HELT SPÆDE START

For fuldstændighedens skyld skal vi have det hele med fra den
absolutte start.
Den 24. maj 1941 var dagen og året, hvor Mogens Ivar Otto
Greve Scheel grundlagde tømmerhandlen i Sct. Pederstræde 1
-5 i Roskilde under navnet Scheels Trælast.
Det var under trænge kår i 1941, da Danmark som bekendt var
besat af Tyskland og 2. verdenskrig var i fuld sving.
Der blev handlet med alle varer indenfor trælast- og bygningsartikler (eller hvad der nu var muligt at fremskaffe på grund af
krigen).
Forretningen gik godt efter 3 år under trange forhold i Sct. Pederstræde.
Så godt, at det blev nødvendigt at flytte til bedre og større lokaliteter.
Det blev Frederiksborgvej 63, hvor Mogens Ivar på tro og love
måtte videreføre en trælasthandel, hvis der IKKE blev handlet
med drikkevarer, chokolade, tobaksvarer og andre ting, der
forefandtes i en normal købmandsforretning.
Disse ting blev opfyldt.
Så var banen klar til en ny udvikling på Frederiksborgvej i Roskilde.
Nu kan den virkelige historie om Roskilde Trælasthandel starte.
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West Rasmussen var en ukuelig person og fyldt med stædighed, anså han dette ikke at være et problem, men snarere en
opgave, hvor han skulle få det bedste ud af det hele.
I de første år lagde West Rasmussen hovedvægten af sit salg til
de lokale håndværkere.
Det gik trægt i starten, og personalet bestod i al sin enkelthed af
West Rasmussen, fru Kirsten og en enkelt lagermand.
Det var først i de efterfølgende år 1955-56 da byggeboomet
langsomt tog til, det begyndte at gå lidt stærkere for Roskilde
Trælasthandel.
Resultatet af den højere byggeaktivitet og kundetilgang, betød
at West Rasmussen så småt var nødt til at leje sig ind på flere
små lagerpladser i Roskilde og omegn.
Det var ikke billigt, men nødvendigt for at kunne levere materialer til aftalt tid og i rette mængde.
Heller ikke nemt at være distributør af byggematerialer i 195556.
Det kostede også penge at drive en trælasthandel, som du kan
se på nedenstående regnskab fra de første spæde måneder.

STOR DAG FOR WEST RASMUSSEN

Den 1. september 1949 var en stor dag for Albert West Rasmussen og fru Kirsten.
Det var dagen, hvor han købte og overtog Mogens Scheel's
Trælasthandel.
Det var den 3. af slagsen i Roskilde.
Byen havde i forvejen to veletablerede forretninger:
Ledreborg Tømmerhandel og Bønnelycke Trælast.
Det var underst yderst trange kår byens 3. trælasthandel blev
ført i og der var ikke meget plads at rutte med.
Trælasthandelen lå ved Roskilde Fjords bredder og beboelsen
var ikke noget at prale af.
Alt, hvad der foregik omkring trælasthandelen, skete i et lille og
beskedent hus, hvor West Rasmussen havde sin forretning.
I et lille tilstødende lokale havde han og Kirsten bolig.
Beboelsen bestod i al sin enkelthed af et lille værelse, hummer
er nok den rigtige beskrivelse, hvor der dårlig nok var plads til
feltsengen og gasblusset.
Begge dele ret vigtige til opretholdelse af livet.
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For sjov skyld skal vi tage et lille kig på brochurer, salgsbreve
og en enkelt kalkulation.
Det hele er fra 1958, hvor datamaten endnu ikke havde holdt
sit indtog med Windows styresystem, men der var adgang til
skrivemaskine, blyant og blok.
Hvor simpelt kan det være?
Tid til lidt nostalgi.
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Som du kan se på Collstrop's prisliste fra 1963, var det noget
anderledes priser, der blev handlet til dengang.
Der blev ikke drysset de store rabatsatser af, når der blev solgt i
større partier.
Det var også dengang omsætningsafgiften til staten var på 9%,
hvor der, som bekendt, er moms på 25% i dag.
Noget har da ændret sig.

tømmer til havs

Ulempen ved at bo så tæt på fjorden viste sig i 1963.
Her gik Roskilde Fjord over sine bredder.
Så meget at det tømmer, der sirligt var stablet op på pladsen,
kunne hentes i en robåd.
Det meste af lageret flød rundt på fjorden, og her gjorde det
ingen nytte.

Som du kan se på foto, var der absolut ingen forhindringer.
Der var frit spil fra naturens side.
Flere både var i gang for at samle det flydende gods op og bringe det på plads igen.
Der gik nogle dage. Det hele skulle hentes inden strømmen
vendte i fjorden og førte godset ud på de store verdenshave.
Verner huskede tydeligt disse dage som værende meget
muntre og de var i dén grad et bræk i den daglige hverdag.
Noget som blev husket med et stort smil på læben.

Ovenstående brochure fra Nørre Aaby Mosaik bruger en meget
tidstypisk sproglig vending:
"Et moderne dansk kvalitetsprodukt".
Denne vending går igen rigtig mange gange i samtidens brochurer fra andre producenter.
Nørre Aaby Mosaik stoppede i øvrigt produktionen af mosaikstifter og helligede sig produktion af fliseklæb og -fugemasse
under navnet Lip, som vi kender det i dag.
Det er også i denne periode byggeboomet så småt tager fat på
grund af den stigende velstand.
Mange typehusefirmaer ser dagens lys:
Høm-Huse, 40-Dageshuset, Conta Typehuse og Johan Christensen blot for at nævne nogle få stykker.
Et andet eksempel på noget anderledes priser fra H+H Stenindustri, Hedehusene. Bemærk priserne: Afregnes i m³.
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ny lagerhal på bytoften

Nu går det godt for Roskilde Trælasthandel.
Støt og stigende omsætning gjorde at lokaliteterne på Frederiksborgvej var ved at blive for små.
Godt nok blev der udvidet med 1. sal og mere lagerbygning,
men pladsforholdene var stadig meget trange.
Der blev af Roskilde Kommune købt en grund på ca. 10.000 m²
på Bytoften til opførelse af en ny og tidssvarende lagerhal, hvor
trælast, krydsfiner og plader af enhver art kunne opbevares tørt.
Det burde række et godt stykke ud i fremtiden
Som tidligere nævnt havde West Rasmussen lejet sig ind i flere
bygninger i Roskilde og Omegn med en masse kørsel frem og
tilbage med de negative følger i unødvendige kørselsudgifter.
Med opførsel af en sådan hal kunne der spares mange penge i
spildkørsel, når det hele var samlet under ét tag.
Det er den hal, vi i dag kender som Hal A.
Husets kunder gik i gang med opførelsen af hallen, der strakte
over et par år.

De lokale håndværkere, der var husets kunder, havde travlt.
Det var et stort øjeblik, da noget af lageret kunne flyttes til Bytoften 4.
Dette var starten på den videre udvikling af Bytoften 4.
Om 5 år vil kontor og lager endelig blive færdig, og hele virksomheden kunne flytte til Bytoften i nye og noget mere bekvemmelige omgivelser, end der var på Frederiksborgvej.
Roskilde Trælasthandel, som vi kender den dag i dag, omend i
en noget skrabet udgave.

Timepriser for en håndværker var noget anderledes i 1966.
Det almindelige prisniveau var også tilsvarende lavere.
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PRISLISTER MED FOD OG TOMMER

Her er en typisk trælastprisliste trykt på karton.
Denne gang i farven grøn.

kundepleje skal der også være plads til

Det var ikke fod og tommer, der fyldte hele West Rasmussen's
hjerte.
Der skulle også være tid og plads til kundepleje, som også dengang var en vigtig del af forretningen.
Mange gode og lukrative aftaler er sikkert indgået på nedenstående restauranter og kroer.

Jeg vil tro den på daværende tidspunkt var standard på næsten
samtlige tømmerhandlere i Danmark.
Bemærk priserne afregnes i tommer og fod.
Tommer angav træets dimensioner og fod angav længden på
samme.
Tommer og fod var en del af barnelærdommen, så det skabte
naturligt en del forvirring i den spæde start af skiftet fra tommer
til millimeter.
Dimensionerne blev lidt tungere at udtale.
Et eksempel: 2½x7" (tommer) blev nu til 63x175 mm.
Prøv at sige 2½7 contra 63x175.
2½x7" var i øvrigt populærbetegnelsen for en pilsner blandt
trælastfolk.
Tit hørte man dengang: "Skal vi lige kigge på et par 2½x7"?"
Ja, så var det øltid.
De gamle tommemål blev hængende i rigtig lang tid efter skiftet
hos de gamle trælastfolk, og i dag høres de en sjælden gang.
Det forblev uændret til omkring 1969-1970, hvor prislisterne
begyndte at indeholde priser i både millimeter/tommer og meter/fod for efterfølgende kun at angive priserne i millimeter og
meter.
Som du kan se på den røde, eller hvad jeg nu skal kalde farven,
prisliste fra 1969, er omskiftningsprocessen i fuld sving.
1967 1968 1969 - 1

ROSKILDE TRÆLASTHANDEL - FORTÆLLINGEN BAG

et af danmarks første byggemarkeder

Her ser du måske Danmarks første byggemarked, hvor der
satses både på den professionelle og private kunde.
Teksten i annoncen angiver da også, at der i Roskilde Trælasthandel er plads både til professionelle kunder og private selvbyggere.
Ideen blev taget fra USA, hvor tilsvarende forretninger havde
stor succes med denne type forretning, og det skulle ikke hindre
West Rasmussen at afprøve samme koncept i Roskilde.
Det blev en succes.
Alle skulle lige på Trælasten for at købe de ting, man nu havde
brug for at kunne komme videre i projektet.
Det blev også accepteret af de professionelle, der side om side
stod ved skranken sammen med selvbyggeren for at afgive
ordrer, få tilbud og følgesedler på de medtagne varer.
Det var en naturlig udvikling af tingenes tilstand på daværende
tidspunkt.
Roskilde Trælasthandel var pioneren inden for byggemarkedkonceptet.
Der spares ikke på annoncerne.
Der blev virkelig gået til den med Hus, Have, Hobby og Håndværk.

Efterfølgende gik dette koncept dog ikke, da håndværksmestrene blev meget mere fokuseret på den tid, der blev brugt på afhentning af materialer på tømmerhandlen.
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stakkels eigil

Idyllisk og hyggeligt ser det ud på facaden, men bag murene
gemte der sig flere muntre og lidt utrolige historier, der skal
med .
Vi havde en chauffør, der var meget pligtopfyldende.
Varer leveret til tiden og til kundens absolutte tilfredshed.
Samme chauffør kunne også lide at få sin velfortjente øl til madpakken, så var tingene, som de skulle være.
Det skete vist nok en enkelt gang der var lidt flere end bare én
øl, der skulle nydes til madpakken.
Det blev til nogle stykker.
Ikke smart at køre lastbil i den tilstand, når den ene arm var
brækket og tilmed lagt i gips.
Men, pligtopfyldende som han var, var dette ikke nogen hindring.
Arbejdet skulle udføres.
Efter denne varetur var det hjem i folden på Frederiksborgvej.
Der er en rundkørsel samme sted, og af en eller anden uforklarlig årsag kommer han ind i rundkørslen i modsat køreretning
hvordan det end kunne lade sig gøre.
Efter tre omgange i karrusellen kører han ind i en bil.
Nu var denne bil ikke en hvilken som helst bil.
Nej, det var en politibil, han bankede ind i.
Ud af bilen tumlede 2 konfuse betjente, der straks anholdte vor
pligtopfyldende mand.
Behøver jeg at nævne, han stablede brædder i galgerne resten
af sit arbejdsliv på Roskilde Trælasthandel?
Gode folk er der altid brug for.
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bytoften 4

Hal A var opført om end ikke helt færdig endnu, men den fungerede fint som uopvarmet hal, hvor der, på det tidspunkt, var
rigeligt med plads til varerne.
Hallen blev på dette tidspunkt yderligere udvidet fra 800 m² til
2000 m²
I 1969 blev opførelsen af et 1.000 m² pakkemagasin parallelt
med jernbanen påbegyndt, så det stod klar 1970.
I starten var det et overdækket magasin udført i limtræskonstruktion med paptag.
Her var der plads til pakketræet.
Set med nutidige øjne var den ikke særlig praktisk og med logistikøjne på det nærmeste ubrugelig.
I hver felt mellem limtræssøjlerne kunne der stå ca. 20 pakker
træ, og det var altid den pakke, der var i midterfeltet, som blev
solgt.
Der var på det tidspunkt adgang til magasinet fra jernbanesiden.
Nogle år senere blev langsiden mod jernbanen og gavlene beklædt med krydsfiner for at beskytte bedre mod vind og vejr.
Det gjorde fremtagning af de bagerste pakker endnu mere umulig, og var ikke særlig populært bland pladsfolkene, da det tog
lang tid at grave den rigtige pakke frem.
Det blev set et par gange, at bagerste nederste pakke ikke havde den sædvanlige gran- eller fyrfarve, men var noget mere
dunkel og skummel at se på.
I og med at magasinet blev beklædt, blev der jo også skruet
ned for ventilationen.
Tømmeret blev der ikke gjort så meget ud af.
Det lå under åben himmel udsat for vind og vejr.
Der var 2 folk ansat til at holde orden på tømmerpladsen.
Arbejdet bestod ligeligt mellem at lægge tømmer på plads, tage
det tømmer frem, som var blevet solgt, og, ikke mindst, prøve at
holde området fri for ukrudt i sommerhalvåret.
Fast arbejde.
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Nu kan de nye bygninger snart tages i brug

rejsegilde bytoften 4

Nu er vi så småt ved at nærme os den store dag.
I det tidlige forår 1971 holdes der stort rejsegilde på Bytoften 4.
En stor dag.
Mange års knokleri 24/7 har båret frugt.

Som det tydeligt kan fornemmes på foto, er der allerede på
dette tidspunkt fyldt godt op på pladsen med varer og samtidig
en masse aktiviteter.
Der arbejdes på højtryk for at være klar til den store dag 2. juni
1971, der er den endelige plan for indvielsen af Bytoften 4.
Nederste foto viser også det næsten færdige resultat nogle
dage før den endelige indvielse.
Jeg sætter lige et par tidstypiske brochureblade ind, hvor øjet
fanger en rigtig selvbyggermand med pibe i munden og klar til
at endevende haven med en moderne spade.
Moderne boremaskiner fremstillet på verdens største fabrik.
Varer der snart vil blive langet over disken i store mængder i
det nye byggesupermarked.
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dagen oprandt

Dagen, alle havde ventet på i rigtig
lang tid, oprandt endelig.
Var der travlhed på Roskilde Trælasthandel og i det nye byggesupermarked?
Det kan der kun siges ja til.
Konceptet og nyhedens interesse
gjorde, at der de første uger var rigtig
mange kunder ude og handle på
Trælasten.
Det gik fint med håndværker og private kunder side om side i forretningen.
De nye pladsforhold gav gode indretningsmuligheder.
Jeg besøgte Roskilde Trælasthandel
på Frederiksborgvej i 1970, og kan
kun medgive der var trange pladsforhold.
Trillebøre lå på hylder i 1. sals højde.
Det var lidt af en balancekunst til og
med på en stige at få dem ned til
kunderne uden selv at komme til
skade.
Der ikke skulle hentes søm i baglokalet og trillebøre på 1. salen.
Alt lå frit tilgængelig på hylden.
Den varme hal, hvor gips- og krydsfinerplader side om side blev opbevaret med lister, indvendige døre, tagpap, fliser, cement var ligeledes nemt
at komme til.
Der var højt til loftet, så der kunne
stables masser af varer på pallereoler.
Gulvpladsen var også fin.
Kunderne køre direkte ind i hallen og
læssede varer på bilen.
Noget der ikke fungerede på Frederiksborgvej på grund af pladsmangel.
Der skulle dengang ikke tages hensyn til benzinos og dieselpartikler.
Roskilde Trælasthandel var nu en
yderst veltrimmet virksomhed og
godt rustet til fremtiden.
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daværende kørselsforvalter tog sig af resten.
Vi skriver 1972-1973, og i den periode var der andre ting, så
som aktiv musiker i et band, der optog hovedet mere end kørselsplanlægninger i lokalområdet.
Efter gensidig forståelse blev han entydigt enig med mig om, at
jeg skulle fortsætte som sælger uden kørselsplanlægning.
Dét havde jeg det helt fint med.

min entré på roskilde trælasthandel

Nu er jeg fremme ved 1972.
Det samme år jeg blev ansat på Roskilde Trælasthandel.
Jeg vil give en kort baggrundsbeskrivelse for min tilgang til
branchen som helhed og min ansættelse i Roskilde Trælasthandel i særdeleshed.
Jeg kom i lære 15. september 1968 på Ringsted Cementvarefabrik og Tømmerhandel (RC&T).
Denne kontakt blev skabt igennem Ib og Kaj Bredos forældre
og mine bedsteforældre.
Det blev nævnt de godt kunne bruge en kvik fyr som ny lærling
på RC&T.
Efter en samtale med Ib Bredo, blev dette en realitet.
Ib Bredo var prokurist på RC&T og lillebror Kaj Bredo var prokurist på Roskilde Trælasthandel.
Begge brødre havde, på lige fod med mig, været i lære på
RC&T, så det var i sig selv en naturlig start på tilværelsen indenfor trælastbranchen, hvor jeg startede 15. september 1968
14. september 1971 blev jeg færdiguddannet og fortsatte året
ud inden jeg skulle ind og aftjene min værnepligt fra 2. januar til
30. oktober 1972.
Det tog 10 måneder med 2 måneders rekruttid på Skive Kaserne og de sidste 8 måneder på Ringsted Kaserne i garnisonstropperne.
Var ikke rigtig kriger, men en af dem, der sørgede for at baglandet fungerede optimalt.
Fik efterfølgende mulighed for job inden for Forsvaret på Ringsted Kaserne, men takkede nej tak, da jeg havde al for meget
tomgang i arbejdstiden.
Der skete ikke nok.
På RC&T havde jeg et godt samarbejde med min navnebror
Steen, der efterfølgende fik job på Holbæk Trælasthandel.
Hvad var mere nærliggende end muligvis at starte der?
Der var intet fast aftalt, men jeg havde et tilbud om job.
August 1972 fik jeg et hint fra Ib Bredo, om at de godt kunne
bruge en ekstra mand i Roskilde.
Nærstuderede tog- og bustider fra Ringsted til Holbæk og det
samme til Roskilde.
Intet tog og kun bus hver time frem og tilbage
fra Holbæk.
Tog hver 20. minut tur/retur Roskilde.
Beslutningen var ikke svær.
Skulle lige til en samtale med Kaj Bredo inden
formaliterne var i orden.
Der blev givet håndslag i august, så Roskilde
Trælasthandel blev stedet, hvor jeg startede
1. november 1972.
Roskilde Trælasthandel var en nyopført tømmerhandel taget i brug året før og hvor alt

stakkels verner

Du skal ikke snydes for endnu en sjov historie fra det virkelige
liv.
Verner, chauffør på Roskilde Trælasthandel og ind i mellem
virkelig uheldig, lagde navn til en del hændelser.
En af dem er tilbage i sluttredserne, hvor han skulle hente
spånplader fra Roskilde Godsbanestation.
Dengang var det meget almindeligt at få transporteret varer via
DSB, hvor vi selv sørgede for aflæsning fra jernbanevogn og
hjemtransport af varerne fra godsbanestationen.
Verner skulle kører pladerne hjem til trygge forhold på lageret.
Tilsyneladende var han, endnu
en gang, kommet i god snak
med et par folk, hvor livets
fortrædeligheder atter en gang
var emnet.
Så meget at tiden var rendt fra
ham.
Ind i lastbilen med 4 tons spånplader, motoren i gang og afsted til lageret.
Han havde bare lige overset en
lille, men ikke uvæsentlig, detalje:
At fastspænde spånpladerne.
Da bilen kom i gang, røg næsten alle plader af bilen og
dækkede den kedelige og sorte asfalt i en længde på ca. 50
meter.
Det blev kortvarig en pæn og
lys vej belagt med spånplader
indtil Verner med hjælp fik
stablet pladerne tilbage på lastbilen, fastspænde dem og køre
hjem til lageret.

duftede nyt.
Fine nye kolleger og en em af teamspirit var mit første indtryk af
arbejdspladsen, der, nærmest familiært, blev ledet og drevet af
West Rasmussen & Co.
Jeg faldt hurtigt til og var med på holdet.
Nu tænker du, som læser dette:
"Hov 1972 og i dag 2020?"
Ja, det er 48 år siden jeg startede i Roskilde Trælasthandel.
Vi er en uddøende race med så mange år på bagen, men når
det så er sagt kan jeg kun sige det har været enormt spændende at være samme sted i så mange år.
Følge med på tætteste hold og deltage i de udfordringer, der
ville komme óg kom i fremtiden.
Jeg startede samtidig med sælgerjobbet efter 4 måneder som
assisterende kørselsforvalter. Jeg havde lokalområdet og den
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sidste afsnit om prislister
og den første sommertur på bytoften

Nu skal det hele jo ikke handle om prislister, men du skal ikke
snydes for en af de sidste trykte prislister på karton.
Vi er inde i den afsluttende fase, hvor tommer og alen/fod nu
udskiftes til mere nutidige millimeter- og metermål.
Du skal heller ikke snydes for den første sommertur, som den
stolte familie Roskilde Trælasthandel var på i 1972.
Det er året efter Roskilde Trælasthandel startede i nye omgivelser på Bytoften.
Læg mærke til den nederste højre prisliste og den sidste linie:
"For beløb, der henstår over 3 måneder beregnes rente".
Det var andre tider, hvor bogholder Nielsen havde sit hyr med
at få tingene til at gå op i en højere enhed.
Det var tiden med blækpen, kolonnebøger og Facit regnemaskine med håndsving (en genial regnemaskine efter datidens
forhold når man endelig lærte at bruge den rigtigt).
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Se nederste foto hvor, måske lokale, håndværkere er i fuld
sving med at sætte logo fast på gavlen.
De arbejder ikke 100% effektivt, og de brugte da også en del år
på nærmest ingenting.
Arbejdet skred ikke rigtig frem.
Det var et yderst populært indslag, som især kunne ses fra jernbanen.
Rigtig mange pendlere så disse gæve håndværkere arbejde.
Dette har helt sikkert også givet en god PR-værdi: Godt tænkt!

nu ruller det for roskilde trælasthandel

Der er virkelig ved at komme godt i gang i byggeriet 1973.
Roskilde Trælasthandel er inde i en rivende udvikling, hvor omsætning og indtjening øges betragteligt.
Der blev, som du kan se, udfærdiget brochurer så Trælasten
kunne præsenteres på bedste vis til eksisterende og nye kunder.
Læg mærke til den luft, der er mellem reoler og pallereoler.

1973 - 1

ROSKILDE TRÆLASTHANDEL - FORTÆLLINGEN BAG

Vi kom igennem leverandørkrisen på grund af vor loyalitet.
Der skete mange ting, som vendte op og ned på det hele i 1973
-1974.
Det var her i slutningen af 1973 oliekrisen kom.
Fra Mellemøsten blev der skruet voldsomt ned for oliehanerne
og voldsomt op for priserne.
Det medførte bilfrie søndage de næste måneder.
Til gengæld fik vi virkelig gang i isoleringssalget.
Blev nærmest flået ned fra hylderne i rasende fart.
Rockwool og Glasuld har ikke levet forgæves.
Alt skulle isoleres og gamle vinduer med 1 lag glas skulle skiftes til mere tidssvarende termoruder.
Det er aldrig skidt for noget uden det er godt for noget andet.
Enkelte var på det tidspunkt lidt i tvivl om jobsikkerheden, men
dette blev manet kraftigt til jorden med ordene:
"Efter 7 magre år, kommer 7 fede år."

fuld gang i byggeriet

Der var virkelig gang i byggeriet 1973.
Selvbyggerne fik momsrefusion blot der var støbt fundament til
familiens kommende bolig.
Det var ikke småpenge, vi talte om på det tidspunkt.
En betydelig leverandør af berømte gulvbrædder havde leveringstider på op til 12 måneder.
Noget, der på det tidspunkt var uhørt, men ikke desto mindre en
realitet.
Hvis man, som vi, havde gode relationer til f.eks. denne leverandør, kunne leveringstiderne ind i mellem dog bringes ned til
1-1½ måned.
Det krævede naturligvis virkelig gode relationer, og det havde
Roskilde Trælasthandel.
Vi skiftede ikke leverandør fra den ene time til den anden, hvor
tilsvarende varer måske endda kunne købes til en billigere pris.
De kunder, der stod og manglede gulvbrædder, kunne vi heldigvis hjælpe, så de ikke kom i klemme med den aftale de igen
havde med deres kunder.
Sådan havde vi det med en stor del af vore leverandører i branchen.

lidt reklame skader aldrig

Markedsføringen af Roskilde Trælasthandel blev udført på vanlig vis.
Der var krise i den store vide verden, men dette skulle ikke afholde os at fortsætte lokalt.
Uanset hvad der skete i verden, ville der altid være kunder, som
havde brug for materialer og, ikke mindst, lidt kredit.
Begge dele kunne tilbydes.

lever hvad i kan

Vi havde et stort og anerkendt typehusfirma som kunde, hvor vi
havde problemer med at levere materialer i aftalte sorteringer.
Som et lysende og klart eksempel husker jeg tydeligt følgende:
"Hej, det er Jes. Vi skal i en allerh…… fart bruge en del 3/4x4"
loftforskalling til 4 huse og det kan ikke gå stærkt nok".
Dette kunne vi ikke levere, da lageret, trods normalt store
mængder, var tømt, men tilbød 3/4x4" U/S, som kostede 4-5
gange så meget.
"Fint, det leverer I bare. Det vil koste os mere i dagbøder end vi
skal give ekstra, hvis vi ikke bliver færdig til tiden!"
Dette forklarer lidt om krisen og den medfølgende panik.

Trods krise blev der stadig kørt masser af materialer ud til kunderne.
Livet og forretningen skulle gå videre.
Det er Otto, der, yderst forsigtigt, aflæsser tagplader til en tidligere kollegas nye hus i Svogerslev uden at komme galt afsted.
Det kunne også lade sig gøre.
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et hus i huset og 25 års jubilæum

Et hus i huset markerer næste mileskridt for Roskilde Trælasthandel.
I den varme hal, hvor byggemarkedet huserede, blev der bogstavelig talt bygget et hus i huset.
Det blev indrettet på en nybygget 1. sal.
Detaljerigdommen på huset var meget stor, så enhver opbygning af f.eks. udhæng, tagrender, vinduer og fugning af samme,
var udført i mindste detalje, så alle fik mulighed for at se, hvordan det skulle udføres korrekt.

jubilæum

Dette år havde Roskilde Trælasthandel 25
års jubilæum.
Der var de sædvanlige supertilbud.
Trælast og byggemarked var ganske godt
besøgt og det viste også hvor langt vi var
kommet på 25 år.
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VI GLEMTE IKKE HÅNDVÆRKEREN

bilparken var også i orden

Midt i succesen med byggemarkedet, glemte vi ikke grundlaget
for vor eksistens:
Håndværkeren.
Vi sammenkaldte de mest toneangivende leverandører i branchen for at holde håndværkeraftener.
Her kunne de vise de sidste nye byggemetoder, så der kunne
spares penge og bidrage lidt til egen indtjening.
Noget der gav genhør i kundekredsen.
Uden at gå for meget i detaljer, kommer der en lille fotoserie fra
den første håndværkeraften holdt i hal A på Roskilde Trælasthandel 1975.

5 lastbiler med og uden kran, en lidt mindre lastbil, en Toyota
Dyna og en Ford Transit.
Truck's var der også.
2 sidelæssere, som du kan se på foto og et par frontlæssere,
som ikke er med, var der også brug for.
Pakkemagasinet var endnu ikke lukket på bagside og i gavle,
så der var adgang fra for- og bagside.

Transit'en havde sin egen lille fortælling.
Den blev brugt til de små landture omkring Roskilde, og blev
godt kørt af Karl ind i mellem hjulpet af Lars.
Som regel var de hurtige og præcise med deres levering og
aflæsning af varer, men en enkelt gang smuttede det for dem.
De blev sendt på en varetur med 5 aflæsninger, og der var ikke
særlig meget på bilen.
Noget der burde klares på 3-4 timer.
Varer på bilen og afsted til forventningsfulde kunder, som glædede sig til at modtage varerne.
Lidt bekymring på forvalterkontoret, da tiden, i forhold til det
kørselsforvalteren havde beregnet, blev overskredet en del.
Det er jo tiden før mobiltelefoner og GPS.
Nærmere tiden med brevduer, som sov til middag den dag.
Hvor blev de af?
Det kunne da ikke tage så lang tid med de få varer og adresser.
Forklaringen kom ved 14.30-tiden, da Transit'en endelig rullede
ind på pladsen til alles lettelse.
Ud steg, eller nærmere faldt, 2 medarbejdere af bilen godt fortumlet.
Ved et kig på de efterladenskaber, der flød på gulvet i bilen,
kunne kørselsforvalteren godt forstå, at det havde taget så lang
tid.
De havde hygget sig, de to.
Noget der absolut ikke ville blive tolereret i dag.
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Lidt foto fra udstilling og hallen.
Flise- og klinkelageret blev ikke
særlig praktisk placeret under
lageret af bl.a. tagrender, der
boede på 1. salen i hallen (havde
intet med udstillingen at gøre).
Det var ikke nemt at bære halve
paller mosaik ind under trange
forhold.
Mosaikstifter var pakket i kasser á
ca. 2 m², og de vejede for at sige
det mildt ad hel…. til.
De nu hedengangne Hasleklinker
fra Bornholm skulle der også være plads til, da de var en meget
populær vare der blev brugt til
gulve, trapper og sålbænke.
På det tidspunkt eksisterede der
en dansk fliseproducent fra Randers ved navn Tronholm, hvor kvaliteten var i top.
Deres stil, udover hvide vægfliser, lå meget tæt op ad vesttyske
Villeroy & Boch's brune, gule og grønne vulkanoverflader.
Tronholm blev overhalet inden om og lukkede fabrikken omkring denne periode.
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Foto af lidt rullende materiel, hvor det mest interessante er den hvide bygning i baggrunden.
Den skulle på et noget senere tidspunkt danne baggrund for en ny køkkenafdeling "InForum".

I udstillingen på 1. salen var der indrettet brochurebar og videotek med en beta videoafspiller, hvor kunderne kunne se alt omkring montage af byggematerialer.
Populært indslag, som sparede meget tid for personalet, da der
kunne henvises til videoteket.
Populært blandt kunder, da de i fred og ro kunne se hvordan
opgaven skulle gribes an uden en sælger stod og pustede i
nakken.

Trælastekspeditionen

Vi var storleverandør af Glasuld isolering, hvor bilerne bogstaveligt talt forlod Roskilde Trælasthandel godt proppet til med
isolering.
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Der var gang i forretningen.
Der var run på byggemarkedet specielt om lørdagen, hvor mange varer blev langet over disken i store mængder.
Der var tænkt rigtigt i starten af 70'erne.

VERNER LIDT PÅ AFVEJE IGEN

Vi skal ikke snydes for endnu en lille Vernerepisode på Bytoften, så den kommer her:
Der var travlhed i Hal A dén dag.
For hurtigere at få varer på ladet blev kranen ikke slået ned.
Den blev brugt til at læsse et bundt krydsfiner.
Truck og pladsfolk klarede resten af pålæsningen.
Afsted til forventningsfulde kunder, så de kunne komme i gang
med deres projekter.
Travlhed, en verdenssituation der endnu en gang lige skulle
vendes, piben, der skulle tændes og en lastbil med opslået
kran.
Det var ikke en god cocktail og slet ikke for Verner.
Ind i bil. Sæt i gang.

otto var også uheldig

En anden af vore gode chauffører var også uheldig, dog ikke i
samme grad som Verner.
Otto havde aflæsset varer på Præstemarksvej, og i sin iver for
at komme til Bytoften og køre endnu et læs ud, havde han
glemt alt om kranen, der stadigvæk var foldet ud.
Der er en jernbaneviadukt på Præstemarksvej, og det var hér
Otto opdagede fadæsen.
Et brag og lastbilen stoppede brat, da den var kilet fast på
grund af kranen.
Gode råd var dyre.
Hvad gjorde han nu?
Løsningen blev at lukke så meget luft ud af dækkene som forsvarligt muligt for herefter at rulle langsomt og forsigtigt hen til
tanken og atter få luft i hjulene.
Operationen lykkedes.
Det skete 2 gange for Otto, hvor 2. gang var lidt mere kriminel.
Der skulle nærmest en tank til at trække Volvo'en fri af broen.
Der har nok været fart på denne gang.

Hvad skete der?
Der lød et øredøvende brag, da kranen kolliderede med solid
200x200 mm dansk tømmer.
Jeg så og hørte det, og jeg hørte Kaj Bredo udbryde:
"Nej, nej, nej for hel…. Verner, hvad fan… har du nu lavet?".
Det kunne konstateres ved selvsyn.
Der var engang en gavl i ét fuldt stykke.
Tømmer splintret nærmest som tændstikker og fri udluftning i
den øverste gavltrekant.
Som Verner senere sagde: "Troede det var båndvognen, der
faldt ned".
Lidt utroligt at høre, da den ikke fylder meget og slet ikke er i
stand til at lave så meget larm.
Båndvognen er en lille vogn med stålbånd der spændes omkring de færdigpakkede materialer.
Disse små pudsige hændelser gav ind i mellem nogle varierede
arbejdsdage.

Byggemarkedet på en god dag
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ny spiller på banen i roskilde

et skelsættende år med ny ejer

Dette år gav lidt uro på direktionsgangen i Roskilde Trælasthandel.
En ny spiller, 4-K Byggemarked, havde meldt sin ankomst hvor
de rykkede ind i Roskilde Betonvarefabriks gamle bygninger på
Industrivej blot et stenkast fra Bytoften 4.
Her ville man tage kampen op om de private og selvbyggerne.
Med andre ord: Et nyt byggemarked så dagens lys i Roskilde.
Hvad var mere nærliggende end bogstaveligt talt sadle hesten
op, køre Roskilde og omegn tynd med hestevogn læsset op
med varer for at gøre reklame for en solid og traditionsrig trælasthandel.
Det blev gjort, og der blev lagt mærke til det.
Efter åbningen viste det sig, at der var plads til begge forretninger omend vi godt kunne mærke den nye konkurrent.
Det gav ikke anledning til reduktion i personalet.

Året betød ejerskifte for Roskilde Trælasthandel.
Kaj Bredo overtog aktierne fra West Rasmussen, der mente
tiden nu var moden til et generationsskifte, så han og fru Kirsten
kunne hellige sig gården på Lolland.
Det skete og Roskilde Trælasthandel blev videreført på de samme grundlæggende principper, der blev udstukket i 1949.
Det fungerede fint, så hvorfor lave om på det?
Kaj Bredo havde i mange år, side om side med West Rasmussen, været med til at præge og forme trælasthandlens dyder og
traditioner, så det var det rigtige valg.
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nyt medlem i de uheldiges klub

Ups, den væltede.
Knud står nærmest som om han har nedlagt årets første trofæ.
Falck måtte tilkaldes for at "rette op" på skaden, som du kan se
på foto.

Verner og Otto var ikke de eneste, der kunne komme galt afsted.
Det skete også for Knud der lige skulle have en pakke træ så
langt ud på gaflerne som muligt.
Og hvad skete der?
Ja, som du kan se kom der for meget sidelæs på trucken.

Dans Toyota, der altid var super velholdt og altid lignede en
spritny bil.
Gav et godt indtryk hos kunderne, som han sagde.

Verner ved lastbil og med udslået kran uden der er sket uheld.
Det forekom også.
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en meget trist meddelelse

Dette år fik vi besked om Kaj Bredos alt for tidlige død kun 46 år
gammel.
Hvad skulle der nu ske med Roskilde Trælasthandel?
Boet efter Kaj Bredo besluttede at sætte Flemming Dreyer ind
som direktør for virksomheden.
Vi fortsatte på vor traditionsrige måde forretningen, og det gik
helt fint set under de omstændigheder, vi var i, hvilket også
fremgår af avisartiklen:

person sirligt klædt med dokumentmappe under armen (læs
advokat).
Dør til direktørkontor lukkes og efter 20 minutters samtale er det
overstået.
Næste dag rykkede et team håndværkere ud på foranledning af
Roskilde Trælasthandel, og efter et par dages hårdt arbejde,
kunne selvbyggeren fortsætte byggeriet på sit livsværk.
De sidste par år inden Verner gik på pension, var han med i
pakkeriet i hallen, så grundlaget for flere sjove og pudsige historier sluttede her.

SCANDINOVA KØBER ROSKILDE TRÆLASTHANDEL
1988

Inden slutfirserne sluttes af, skal vi for fuldstændighedens skyld
lige have de sidste ægte par Vernerhistorier med som afslutning.
Denne stammer fra 70'erne, hvor Verner havde varetur til Vor
Frue.
Som du sikkert har fundet ud af, er Verner en ualmindelig snaksagelig fyr, hvor alt kunne/skulle vendes med kunderne inden
aflæsning.
Dette skete så denne gang i Vor Frue.
Kran op, aflæs varer, livets genvordigheder skulle endnu en
gang på banen.
Varer læsset af til kundens tilfredshed og afsted mod Bytoften.
Shit!
Han havde glemt at lægge kranen ned, så de luftbårne elledninger blev revet over som garn med det resultat, at Vor Frue var
mørkelagt i nogle timer indtil elselskabet fik udbedret skaderne
og strømmen sikkert og roligt kom beboerne til gode igen.
Den sidste af slagsen havde for en gangs skyld ikke noget med
kranen at gøre, men derimod langt tømmer og misforståelse af
håndgivne signaler, og den stammer også fra 70'erne.
Variation er en god ting.
Vi havde en selvbygger, der møjsommeligt havde brugt en del
fritid på at bygge en tilbygning, som ville blive hans stolthed, når
den en gang stod færdig.
Verner ankommer til byggepladsen med langt tømmer til tagkonstruktionen.
En stolt selvbygger, der virkelig glædede sig til at få tag på huset.
Verdenssituationen og livets fortrædeligheder var endnu en
gang emnet for samtalen, før varerne skulle aflæsses.
Der blev på forhånd aftalt hvilke signal selvbyggeren skulle sende, når bil og retning var på plads.
Piben i munden, op i lastbil og sætte den i bakgear.
Holde godt øje med spejlene, så han ikke kom ud i ulykker.
Der blev gjort tegn.
Tegn misforstås og efter 5 sekunder lå livsværket på det nærmeste smadret til atomer (overdrivelse fremmer forståelsen).
Hvordan dette kunne lade sig gøre, havde Verner ikke en gang
forklaringen på.
Dagen efter ankommer selvbyggeren sammen med en anden

Boet ønskede at sælge Roskilde Trælasthandel, og her
kommer Scandinova med Lars B. Christiansen som
tovholder ind i billedet som potentiel køber af virksomheden.
Det var positive toner, der kom fra Herlev.
Vi kunne fortsætte som hidtil og bevare det gode forhold
til vore kolleger i byen, hvilket betød meget for huset.
Salget, eller købet om du vil, blev en realitet.
Aktier skiftede hænder og vi var en del af Scandinovakoncernen, som i forvejen drev mindst 2 solide forretninger i det jyske: Voetmanns Tømmerhandel, Aabenraa og Sander Hansens Trælasthandel, Herning.
Det gik fint men efter et stykke tid begyndte det at knirke lidt i forholdet mellem direktionskontorene på Roskilde Trælasthandel og Scandinova.
Scandinova havde set potentialet i Roskilde Trælasthandel.
Beliggenheden var suveræn, pladsforholdene optimale
og lagrene kunne udbygges til en fremtid invasion på
Sjælland og i Hovedstadsområdet.
Der manglede bare det sidste puf for at få gang i hjulene.
Dette har sikkert også været tanken allerede fra starten.
Vi formåede bare ikke at komme i højgear ved egen hjælp, så
hjælpen kom ude fra.

ny direktør i Roskilde trælasthandel

Grundlinjen til etape 1 for husets vedkommende blev lagt i 1949
og grundlinjen til etape 2 blev født 15. november 1989.
Peter S. Madsen tiltrådte som direktør for Roskilde Trælasthandel.
Han kom fra en tilsvarende stilling i den scandinovaejede Sander Hansens Trælasthandel, Herning.
Det blev en turbulent start, hvor der blev vendt op og ned på
mange ting, og der blev justeret lidt i antallet af personale, hvilket også var tiltrængt.
Traditionerne i huset var fortsat gennem alle årene, og set i
bakspejlet var det godt for os alle, at der kom en udefra med
nye idéer og tanker.
Vor tidligere direktør Flemming Dreyer fik jobbet som økonomichef.
Den kombination og det ping-pong der var mellem de to, tjente
huset godt.
Efter et lille års tid var organisationen trimmet godt og grundigt
og vi var klar til at indtage verden (næsten da).
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Fik vi en ordre på 6 pakker støbebrædder, 10 pakker krydsfiner
og 14 pakker gipsplader, skulle vi ikke vente til varerne kom
hjem til lager, men køre det ud næste dag til aftalt tidspunkt.
Det var en spændende opgangstid at være med og deltage i.
Du vil også se det gamle logo med grantræet og Roskilde Domkirke i baggrunden nu er forsvundet.
Det skyldes en strategi fra Scandinova om at lave en fællesnævner.
Den nye fællesnævner var blevet til gennem en intern konkurrence mellem alle forretninger, hvor hver enkelt medarbejder
kunne byde på det nye navn.
Efter konkurrencen, hvor der blev indsendt mange forslag fra
alle, blev det enstemmigt vedtaget at navnet blev Bygma.

NY HAL

Vi var inde i en god udvikling, hvor vi begyndte at handle med
de tunge drenge branchen.
Det krævede en udvidelse af lageret, hvor bygningen af Hal B
(Hal 2 som den hed dengang) blev påbegyndt 1993 med færdiggørelse året efter.
Dette var en nødvendighed og resultatet af øget omsætning og
indtjening.
Det gav samtidig mulighed for større indkøb og hvad det medførte af bedre indkøbspriser.
Lagerkapaciteten blev hermed doblet op.
Vi kunne ikke spille med de store drenge uden en stor lagerbeholdning.
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direktørskifte igen

Den 1. januar
1999 havde vi
et nyt direktørskift.
Den
tidligere
direktør havde
fået jobbet som
koncerndirektør for Bygma's
samlede forretninger.
Det medførte
en ny direktør
for
Roskilde
Trælast,
der
formåede
at
styre
huset
igennem
en
periode på 4
år.
Ole Svensson, tidligere ansat hos Anco i Herlev, fik nu ansvaret
for Roskilde Trælast.
Ledelsesstilen blev lidt mere afslappet end tidligere.

Det havde i tidernes morgen tilhørt et entreprenørfirma, der
handlede hos Roskilde Trælast, men økonomien svigtede.
Her var muligheden for at overtage bygningen til en fornuftig
pris, og det blev gjort.
Bygningen med rødbrunt eternittag (i grøn oval) tilhørte Tømrerog Snedkermester Vagn Christiansen, som bibeholdte denne
adresse noget frem i tiden.
Bygningen blev i tidernes morgen opført af Roskilde Tømrer- og
Snedkerforretning ved Laurits Jacobsen.
Blev kort efter delt med murerfirmaet Volmer Ejrnæs.
Rart med store kunder på tæt hold.

Roskilde trælast udvidet betragteligt

Som du kan se på luftfoto, er der sket en del i forhold til udflytningen fra Frederiksborgvej til Bytoften 4.
For ca. 1 år siden blev der bygget et pakkemagasin i hjørnet på
grunden (i rød oval).
Denne bygning indeholdt udelukkende pakketræ, som kunne
opbevares trygt for vind og vejr.
Ikke noget med vådt træ og blåskimmel fremover.
Umiddelbart efter blev hele pladsen asfalteret, og det var noget,
der rykkede.
Ikke mere huller, støv, pladder og hvad det nu medførte af genvordigheder
Det gamle pakkemagasin (i gul oval), nu udstyret med skydeporte og beklædt mod jernbanen, bestod stadigvæk og udfyldte
et godt job.
Masser af pakketræ stod stablet op foran det nye pakkemagasin, som kun ventede på at blive solgt, og læssepladsen til lastbilerne var foran det gamle pakkemagasin.
Yderst til venstre (i blå oval) kan ses "In-Forum", hvor vores
topmoderne køkkenudstilling havde til huse.
Dette koncept var kendt fra Sander Hansen, Herning og Voetmanns Tømmerhandel, Aabenraa, og skulle selvfølge også
afprøves i Roskilde.
Konceptet slog ikke igennem, så efter en periode blev det nedlukket til fordel for et nyt byggemarked i Roskilde.
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roskilde trælast 50 års jubilæum

Dette var året, hvor huset havde 50 års jubilæum.
Alle sejl blev sat til for at gøre det hele til en festlig og minderig
dag for alle.
Der blev ikke sparet på kræfterne.
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bygma fremstår som en samlet helhed

Der blev gjort meget fra Bygma's side for at sige vi var en stor
samlet enhed.
Mange forretninger er kommet til i familien.

Det var også dette år, hvor
vi "opfandt" vor egen prisbog, som blev vældig populær blandt vore proffkunder.
Prisbogen indeholdt kun lagervarer, men til gengæld var der
masser af information, foruden selvfølgelig priser, af materialeforbrug ifm. de forskellige materialer.
En sikker og meget stor succes.
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fornem leverance

Vi blev dette år Kgl. Hofleverandør uden den officielle titel, da vi
fik ordren og leverancerne til ikke mindre end Fredensborg Slot.
Fortællingen er meget kort.
En af vore gode kunder havde vundet licitationen omhandlende
udskiftningen af nogle tage i mindre bygninger, hvilket de også
trængte meget til.
Inden vi begyndte leveringerne, måtte vi på tro og love skrive
under på følgende:
Hvis vi kom til at skade de meget gamle træer, der var plantet
for meget, meget længde siden (eller mere), skulle vi betale
(tror jeg husker rigtigt) omkring 80.000,00 kroner pr. ødelagt
træ.
Så der var virkelig tale om rariteter.
Der skete intet, da vi havde vor bedste chauffør på jobbet.
Han kom ikke til skade eller fik ødelagt noget med kranen.
Der blev holdt ærbødig afstand til træerne.
Tænk hvis Verner havde leveret dette.
Så var Fredensborg Slot måske jævnet med jorden.
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uigenkaldelig slut med Frederiksborgvej 63

Vi har nået det tidspunkt, hvor fortællingens grundlag skal fjernes fra jordens overflade for at give plads til nye boliger.

Det var også året
hvor vi fik AAAdiplomet for en
absolut god økonomi.
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et år med forandring og byggeri

Dette år skete der virkelig
mange ting.
Bygma generelt slog endnu
en gang fast, at vi er en
markedsledende aktør på
scenen.
Vi får endnu en gang et
direktørskifte og planerne
om et nyt og selvstændigt
byggemarked tager sin
form.

Klaus Breinholt, som havde mange års ansættelse på bagen i
Roskilde Trælast, blev udnævnt til direktør og efterfølger for Ole
Svensson.
Der er foto fra dagen, hvor hele "klanen" er samlet.

Peter H. Christiansen - Klaus Breinholt - Ole Svensson - Lars B. Christiansen
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nyt byggemarked

Snak og planlægning om et nyt og selvstændigt byggemarked
tog sin form året før med opstart af byggeriet dette efterår.
Den gamle køkkenudstilling In-Forum blev nedlagt, hvor køkkenudstillingen fremover skulle blive en del af det nye byggemarked,
Der vil nu komme en del foto af byggeriet, hvor nuværende
kolleger kan kende bygningen, der på et meget senere tidspunkt blev rammen for Bygma Roskilde Proffcenter.
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nyt byggemarked åbner
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ny TRÆLASTEKSPEDITION og håndværkerbutik

For det ikke skulle være lyv startede håndværkerne,
umiddelbart efter Byggemarkedet var færdigt, med
at rive den gamle trælastekspedition og projektgruppens lokale ned.
Der var lavet nogle få skitsetegninger, som viste
hvordan det færdige resultat ville komme til at se ud.
Ret beset var det også på tide, at der blev gjort noget ved pladsforholdene.
Trælastafdelingen var delt op i 2 grupper:
Projektgruppen, der servicerede de tunge drenge i Mod P-pladsen
branchen, hvor Trælastafdelingen tog resten
af slæbet.
Den gamle udstilling på 1.salen blev nedlagt
og etagedækket blev udvidet med 3-dobbelt
antal m2.
Heroppe skulle Projektgruppen og administrationen fremover sidde.
Administrationen havde før holdt på stueetagen.
Det første, kunderne så og hilste på, var Indgangsparti
administrationen, så fint med de kom på
1.salen.
Hermed blev der mere plads til salgspersonalet.
Nedenstående foto viser et hårdt arbejdende personale i Projektgruppen der holdt til i
det gamle direktørkontor også kaldet hønsehuset, da det var pivende utæt.
Vi kunne se ud mellem rem og vindueskarm,
så der kunne godt være lidt halvkøligt i vinterhalvåret.
Der var også husdyr.
Et par enkelte mus, der fik så meget at æde Mod Bytoften
de dårlig nok kunne vralte afsted.

Da nedrivningen af trælastekspeditionen begyndte, blev der
virkelig gået til biddet.
Det var lidt mærkeligt at se de lokaler, hvor jeg havde arbejdet
flittigt, nærmest blev totalt jævnet til jordens overflade.
Det eneste, der stod som et monument fra en gammel og
svunden tid, var de 2 toiletkerner.
De fejlede ikke noget, og de fik da også nye fliser og nyt inventar ved genopstandelsen.

Mens dette stod på, blev Trælastafdelingen midlertidig placeret i det gamle udlejningsrum.
Var der trange forhold før, blev der endnu mere trangt nu, men
med udsigten til et kortere ophold, gik det godt og alle kløede
på.
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der er gang i byggeriet

Nu er der gang i forberedelserne til udvidelsen af
1.salen.
Der skulle lige bores nogle huller gennem det gamle
betongulv, søjler nedsættes og ny beton i hullerne.
Der var mange af dem, skulle jeg hilse og sige.

Der er ved at komme liv på 1.salen, hvor der nu bygges 2 store
kontorer, som før nævnt det ene til administrationen og det andet til Projektgruppen.
Udvendig begynder den nye trælastekspedition snart at ligne
noget.
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Limtræsdragere og lodrette reglar er monteret.
En frisk flok håndværkere er i fuld sving (næsten da).
Det hele var klar til ibrugtagning april 2005.

Den nye håndværkerbutik begyndte også at ligne noget, der
kunne bruges.
Samtidig blev der indrettet lokale til vor store udlejningsafdeling,
hvor vi havde meget værktøj og gang i den.
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Projektgruppen var nu på plads i et næsten alt for stort lokale.
Så stort, at der var plads til et full-size bordtennisbord, som blev
brugt af de sportsinteresserede kolleger.
Tanken med at isolere Projektgruppen var fin nok, men på længere sigt viste det sig ikke var hensigtsmæssigt med så stor
afstand mellem trælast og projekt.
Efter et års tid på 1.salen blev Projektgruppen, til meget stor
fortrydelse for nogle stykker, flyttet ned i stueetagen, så vi kom,
om jeg må sige, på samme niveau og bedre kunne servicere
husets kunder store som små.
Personligt syntes jeg det var det rigtige at gøre.
Sådan blev vi meget mere en samlet enhed og ikke en gruppe
af "dem der oppe" og "dem der nede", som det desværre havde
udviklet sig lidt til.

SÅ BULDRER DET DERUDAF

Byggeriet blev færdig, og der skulle selvfølgelig holdes indvielsesfest.
En fest der var lidt ud over det sædvanlige.
Alle sejl var sat til bogstavelig talt.
Udover jazzmusik, fadøl, pølser og andet gøgl, havde vi ikke
mindre end selveste B.S Christiansen (tidligere jægersoldat) til
at underholde med et foredrag.
Der var også en speedbådtur med Skorpionen, som var en hidsig sag udstyret med ikke mindre end 2x250HK motorer, så
vovehalsene kunne få sig en oplever, der længe kunne snakkes
om og tænkes på.
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og festen fortsætter
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lige lidt marketing

Du skal da ikke snydes for lidt reklame for Roskilde Trælast.
I forbindelse med åbningsceremonien blev der lavet en flyer,
som jeg gengiver her.
Den viser hvor langt vi nu er nået.
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vi fylder godt i landskabet

Roskilde Trælast har på Bytoften vokset sig stor.
Vi fylder godt op i landskabet og der er ikke meget plads tilovers.
Det bliver svært at bygge til medmindre der rives en gammel
bygning ned, hvilket også vil ske.
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ny bundplade ved hal 3

Pakketræsreolerne ved Hal 3 havde det ikke så godt.
Det var ikke selve reolerne det var galt med, men snarere underlaget de stod på.
Underlaget var metalplader der stod direkte på jorden.
De var nogle steder sunket lidt og reolerne var kommet lidt ud
af lod.
Det skulle der gøres noget ved, så en af vor lokale kunder fik
opgaven.
Jord blev skrabet af og en ny betonplade blev støbt med hjælp
fra adskillige kubikmeter beton, så pakkereolerne fremover kunne fyldes op igen med ro i sjælen og uden risiko.
Synsmæssigt var det noget pænere at se på end den bare jord
med ukrudtsplanter tittende frem hist og her.
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lidt fra pladsen

nye reoler langs hal b

Jeg tager lige lidt foto med fra Pladsen, som den så ud på daværende tidspunkt.
Som du kan se, er der siden hen sket store ting og sager hvad
"møbleringen" angår.

Historien fra pakkereolerne ved Hal 3 gentog sig langs Hal B.
Ben, der havde boret sig ned i jorden og rustne reoler, der ikke
var meget bevendt, blev udskiftet og ny betonplade støbt langs
med hele hallen.

et lille tilbageblik

Perioden ca. 2003-2007 var præget af et marked, der bare buldrede derudaf og hvor omsætningen steg år for år.
Vi havde godt fat i nogle af de større entreprenører, der virkelig
tog fra.
Vi havde meget at se til, og vi kom ikke sovende til det skulle
jeg hilse at sige.
Resultatet udeblev da heller ikke.
Som det blev nævnt var det kun noget der skete "once in a lifetime".
Jeg kan specielt huske 2006-2007 som perioden hvor der, i
lighed med byggeboomet i 70'erne, var fuld tryk over hele linien.
Der var lange leveringstider på mange materialer. Leverandørerne kunne simpelthen ikke følge med.
Jeg husker specielt en stor leverandør af isoleringsmaterialer,
der indførte rationer på den mængde, vi kunne købe.
For vores vedkommende var der, så vidt jeg husker, sat en limit
på 30 m³ om måneden, og det rakte ingen steder.
En grænse, som vor tidligere forvalter/indkøber tilsyneladende
ikke havde bemærket eller bevidst overset, så han bestilte varer
i de mængder, der nu passede til husets ordrebeholdning.
Da leverancerne rullede ind på pladsen i stærkt reducerede
mængder, fik leverandøren fortalt teksten klart og meget tydeligt (den gode mand havde virkelig temperament), men han
måtte krybe til korset, da virkeligheden gik op for ham og efter
leverandøren havde sagt at vi i Roskilde var sat højere i volume
end andre af vor kolleger, kunne han nok leve med det.
For at servicere vore kunder bedst muligt, kørte vi hele Sjælland
tyndt til vore kolleger i Bygma, og hentede de materialer, som
de bedst kunne undvære.
På den måde fik vi tingene til at gå op i en højere enhed.
Der var tryk på.
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nyt pakkemagasin

Så oprandt tidspunktet hvor det var tid at rive det gamle, slidte
pakkemagasin ned.
Det havde gjort det godt siden opførelsen i slutningen af 60'erne, men tiden var løbet fra det.
Logistikmæssigt var det absolut heller ikke hensigtsmæssigt.
Det var tungt og besværligt at håndtere pakketræet, så en længe ønsket drøm gik i opfyldelse.
Bra-Byg og Pihl og Søn fik opgaven.
Inden de gik i gang, skulle pakkemagasinet først tømmes.

Så dukker der lidt nostalgi frem fra gemmerne
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nyt pakkemagasin

Pakkemagasinet blev tømt, og voldsomme kræfter blev sat ind
for, bogstavelig talt, at jævne det hele med jordens overflade.
Det var lidt vemodigt at se, men som bekendt er det jo fremtiden der gælder og ikke fortiden.
Lader foto tale for sig selv.
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nye isoleringsrum

grundlaget for det nye pakkemagasin

Midt i det hele skulle der også laves nye rum til løssalg af isolering.
De blev lavet langs Hal A af en af vor stabile kunder.
Stort som småt, alt klares lige godt!

Så er vi i gang med byggeriet.
Først skulle der piloteres.
Der var ca. 275 betonsøjler med en længde på 16 meter, der
skulle bankes i jorden.
Den første fik 3 slag med rambukken, så var den væk.
Den forsvandt simpelthen ned i dybet.
Området er en gammel losseplads, der er fyldt op for mange år
siden.
Der var ikke problemer med de efterfølgende betonsøjler.
Når vi sad i den gamle frokoststue, kunne vi svagt mærke rambukkens stød og se vandet i glasset ryste en lille smule.
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Efterfølgende skulle spidserne gnaves af så pælene havde samme længde over jordens overflade
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så springer jeg lidt

For en del år siden havde vi RT-Nyt, som blev sendt ud til næsten samtlige håndværksmestre på Sjælland.
Det skulle vi prøve igen baseret på et nyt koncept, da der
trængte til at blive ryddet lidt op på lageret.
Vi lavede selv salgsmaterialet og sendte det ud baseret på købte adresser.
Det var en stor succes, der gav genlyd i hele branchen.
Vi har efterfølgende ikke fulgt succesen op, da vi i den periode
og fremover fik en del nye kunder der skulle passes.
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videre med pakkemagasinet

Nu er det hele så småt ved at tage form.
Rigtig mange tons armeringsjern og -net skal lægges ud og
snøres sammen inden det hele bliver skjult af et tykt lag beton.
Det blev et solidt og godt fundament for det videre byggeri.

Fundamentet støbes
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videre med pakkemagasinet

Så var det tid til at støbe klaplaget hvilket skete en mørk decembermorgen (jeg var tidligt oppe).
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finanskrisen

Finanskrisen kom som et lyn fra en klar himmel.
Den ramte hårdt og brutalt over det meste af verden og også i
Roskilde med dens dommedagsberegninger.
Her stod vi med nybygget pakkemagasin der skulle fyldes op.
Var der behov for de store mængder varer?
Ja det var der.
Tallene dalede selvfølgelig, men der blev i alvorens tid ikke
nævnt eller gjort noget for at tilpasse personaleantallet i nedadgående retning trods den negative kurve.
Stor respekt for det!
I stedet tog vi udfordringen op, passede godt på vor nuværende
kunder og søgte efter nye hvilket lykkedes, så på den måde
holdt vi skindet på næsen og klarede os igennem krisen.

Klaplaget færdigstøbt og vintermåtter lagt ud da der var risiko for frostvejr

2008 - 9

BYGMA ROSKILDE - FORTÆLLINGEN BAG

mere pakkemagasin

Næste punkt var opførelsen af en brandmur mod jernbanen.
Betonelementer med et hulrum på ca. 20 cm skulle udfyldes
med beton.
Udfyldningen blev fordelt over 3 omgange.
Hvis al betonen blev pumpet ud på én gang, ville vægtpresset
på væggene blive for stort, de ville simpelthen bryde sammen.
Det var i den periode ikke nemt at være i logistikafdelingen.
Der kunne ikke være det optimale antal varer på lageret, og
modsat måtte der heller ikke mangle varer, så vi ikke kunne
servicere vore kunder. Der blev løbet spidsrod ind i mellem.
Alt blev taget med højt humør.
Når det hele var overstået, kunne vi igen komme op i normalt
tempo.

Beton i brandvæggen og nye spær på plads, der er gang i den
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Der kunne takkes for et godt forløb i byggeriet
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Selv om der bygges, skal der stadig køres varer ud

Jeg ved godt at netop dette byggeri fylder en del i historien.
Modsat er det ikke hverdagskost at have muligheden for at følge med, hvor alt fra ingenting til det færdige resultat er blevet
veldokumenteret.
At det så samtidig er lige i baghaven, gør det ikke dårligere, og
når jeg samtidig er i branchen og interesserer mig for byggeri
kom dette dumpende ned fra himlen som en kærkommen gave.
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go-cart aften på bytoften

Vi sponsorerede en lokal go-cartklub i Roskilde og som tak for
sponsoratet, var der en livlig aften, hvor de medarbejdere, der
havde lyst og benzin i blodet, kunne prøve de små fartdjævle
under kontrollerede forhold.
Der blev virkelig gået til den.
Der skete et lille uheld, hvor en bremseskive knækkede.
Ingen personer kom til skade.
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kong vinter ramte bytoften

Ord er overflødige, så jeg lader foto tale for sig selv.
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og nu til noget helt andet!

Alle sælgere i Bygma Sjælland blev inviteret til Boost Camp
"Løft Taget" på den lille ø Flatø, der ligger ud for Nykøbing Falster.
Nå ja, inviteret er nok så meget sagt.
Der var mere tale om en tur hvor alle skulle deltage i 1½ døgns
uhyrligheder
Hold 1 havde været der døgnet før.
Deres munde var lukket med syv segl, så vi havde absolut ingen anelse om hvad der ventede forude
Jeg citerer den lille brochure om Flatø:
"Velkommen til en helt anden verden".
Det måtte jeg sande.
Det var en meget anderledes verden.
Hvis vi havde hørt om fugleedderkopper, slanger, gå på glødende kul, stå på sømplader, slukke fakler i munden, sprøjte tændvæske ud af munden mod en tændt fakkel 30 cm væk, springe
fra en stol ned på glasskår, tegnestifter og andre uhyrligheder,
var jeg helt sikker på der var en del sygemeldinger fra nogle
kolleger.
Friske drog vi afsted mod det ukendte og med højt humør sejlede over til Flatø.
Ved ankomsten blev alle bedt om at aflevere mobiltelefon og ur,
så allerede her var der grund til lidt uro i kroppen.
Herefter kom vi ind i et lokale, hvor høj techno-musik bragede
ud af højttalerne.
Det virkede.
Inden der var gået 10 minutter var alle på med hænderne over
hovedet i takt til musikken.
Vi fik udleveret en bog til notater undervejs, som vi skulle bruge
flittigt.
Der var kun ganske få, der gjorde noget ved dette (hvis overhovedet nogen).
Vi fik at vide alt, hvad vi skulle igennem, var frivilligt.
Ingen ville pege fingre og ingen ville komme med negative udladninger.
Set i bakspejlet var det sin sag at sige fra, når ens gode kolleger kom igennem seancen.
På den måde støttede vi hinanden.
Der var lige et par stykker, som hoppede fra i slangehuset.
Trods gode overtalelsesforsøg fra kollegerne, fik de ikke den
oplevelse med i bagagen.

Lidt boogie-woogie til høj og hamrende techno-musik for at ryste os sammen

2010 - 2

BYGMA ROSKILDE - FORTÆLLINGEN BAG

En lidt bekymret mine…..

Her smadrer vi gulvvareprøver med hænderne købt hos konkurrenten ellers
kunne det ikke lade sig gøre da Bygma kun har kvalitetsvarer på hylderne

Lidt glasskår fra eller til gør vel ingen forskel
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Heldigvis var den ikke sulten på dét tidspunkt
Vi oser langt væk af god teamspirit

Hvorfor fylde sig med Haribo's labre larver, når man kan få den ægte vare

Det er ikke lige den slags husdyr man normalt ville samle på

alting har en ende

Alting har en ende, også turen på Flatø.
Det var nok noget af det mest grænseoverskridende jeg har
udsat mig selv for.
Set i bakspejlet var jeg glad for at jeg ikke vidste noget om de
ting jeg/vi skulle igennem.
Jeg kan huske, da jeg kom hjem og skulle fortælle min kone om
turen, bemærkede hun, at jeg var helt høj af oplevelserne.
Det var jeg også, og jeg var også glad og stolt over, at jeg gennemførte næsten alle "discipliner".
Den smuttede for mig, da jeg skulle kravle op på forhindringsbanen.
Jeg startede på den forkerte fod og vred rundt, så var jeg dømt
ude.
Rent personligt har det rykket mine egne grænser for hvad jeg
kunne og i særdeleshed ikke kunne.
Eksempelvis har jeg haft en skræk for at kravle op af stiger og
stilladser, men det betyder intet i dag.
Kan der spises "labre larver", nærkontakt til fugleedderkop,
slange, ild, glasskår og sømplader, er det andet kun småting.

Kulminationen på det hele: En lille rask gåtur på glødende kul
Det gjorde mere ondt på fødderne at træde på den flis, der var lagt ud
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messedag bygma roskilde

nyt fitnesscenter

Vi havde messedag og ved den lejlighed havde vi som blikfang
fået stillet Jason Watt's racerbil til rådighed.
Den fik mange anerkendende blikke.

I stueetagen på den bygning vi kaldte Vagns Værksted blev der
indrettet et fitnesscenter, som alle medarbejdere frit kunne benytte.
Indvielsen skete ved sommerfesten og det blev flittigt brugt.

Der blev også plads til en 2-sidet omtale i 7-tommeren krydret med lidt historier

I forbindelse med sommerfesten blev vi vartet op af Fräulein Trudi & Co.
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ny direktør i bygma roskilde

I juni måned fik vi Steen Vulpius som ny direktør.
Jeg husker tydeligt, han selv nævnte ved den
personlige introduktion han hørte til den type,
der havde krudt i rø….
Det var begyndelsen på en ny æra, hvor den
gamle, hårdtarbejdende og slidte overheadprojektor fodret af kugle- og tuschpen, blev afløst
af Microsofts Office pakke, hvor Excel, sammen
med Power Point, fremover blev de hyppigst
anvendte redskaber.
Hvis man kan tale om en personificering af Excel, udstyret med
2 ben, må det være her.
Der var "fuld fokus" på tingene, hvor intet blev overladt til tilfældighederne.
Vi kunne trygt se fremtiden i møde med nye øjne og det skete!

40 års jubilæum

1. november dette år kunne jeg fejre mit 40 års jubilæum i huset. Det var en stor dag for mig og Hanne.

m3

På et tidspunkt havde man i Førerbunkeren besluttet at det
gamle og hæderkronede system AS-400 skulle udskiftes med
et nyere og mere tidssvarende styresystem.
I det gamle AS-400 kunne der godt fifles lidt med tallene hist og
pist, hvis en salgsordre ikke så for godt ud.
Der skulle et nyt og sandfærdigt system i omløb.
Det blev M3.
M3 var/er et godt produktionssystem, som dybest set var bygget til en virksomhed, hvor produktionen var 1. prioritet.
Ordreforløb, fakturering m.m. var ikke 1. prioritet i programmet,
men blev løbende tilbygget, så det kunne udføre de ønskede
behov/opgaver.
Vi var i den indledende fase sammen med en kollega, men efter
et stykke tid ophørte samarbejdet, og vi hver især udviklede
programmet, så det svarede til den enkelte forretnings behov
og ønsker.
I den indledende fase var jyderne ofrene.
M3 blev forbandet langt væk.
Alle børnesygdommene, der uværgeligt måtte opstå, blev de
udsat for.
De måtte tage det sure med det søde i de indledende faser, og
det gjorde de godt trods alt.
Der var flere som mente der allerede var et nyt system liggende
klar i skuffen hos Peter H. Christiansen:
A4 udstyret med blyant eller kuglepen.
Det kunne kun blive bedre!
Så slemt kom det ikke til at gå.
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komme videre i forløbet.
Denne procedure var ikke gangbar i M3.
Her skulle der rammes rigtigt første gang, der var ingen nemme
veje tilbage, men det lærte vi hurtigt.
Det værste var kreditnotaer.
De voldte i starten store udfordringer på grund af måden systemet var bygget op på.
For at oprette en kreditnota, var/er det nødvendigt at gå ind og
kopiere den ordre, som ligger til grund for kreditnotaen.
Herefter skule der vinges af i nogle felter, som ofte blev glemt i
starten.
Herefter skulle der startes forfra, med andre ord en "ommer".
Det er stadig lidt tung at lave kreditnota, men nu husker vi da at
vinge af de rigtige steder, så vi kan komme videre i en fart.

m3 går i luften

Dagen oprandt da M3 skulle i luften.
Helt præcist var det den 27. februar 2013.
Forud for dette havde samtlige medarbejdere deltaget i op til
flere kurser for at være velforberedt til denne store dag.
For mit vedkommende var der lagt mange ugers arbejde i at
oprette KSA-aftaler, herunder både standard- og specialaftaler.
Alt blev færdigt og klar til brug på den store dag.
4-5 medarbejdere fra IT-afdelingen var mødt op for at bistå med
hjælp og vejledning, og det var der brug for.
Efter et par dage eller tre blev vi overladt til os selv og alt kørte
som det skulle.
Der var nogle nye ting, vi alle skulle vænne os til.
I det gamle system kunne man altid trykke tilbage, hvis man
ikke lige havde ramt det rigtige fra starten og ad den vej hastigt
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trælast- og proffafdelingen flytter

Der blev tænkt i nye baner dette år.
Vi kunne godt mærke Bauhaus' indtog i Roskilde og som en
forlængelse af dette valgte vi at lukke byggemarkedet for at
bruge kræfterne på profferne.
Nu var muligheden der for at skabe nye rammer for trælast- og
proffafdelingen.
I den gamle bygning var proff og trælast i princippet adskilt med
et dørparti, så kunderne fornemmede de handlede i 2 butikker.
Med det nye koncept var
begge afdelinger samlet
i ét lokale, og på den
måde fremstod vi meget
mere som en samlet
enhed.
Desværre gik det ud
over vort gode fitnesslokale, der blev lukket ned
og inddraget i ombygningen.
De gamle og hæderkroSom det kan fornemmes var pladsen lidt trang
hos projektafdelingen i de gamle lokaler
nede lokaler blev tømt
og flyttet over i den nye del, så efter lidt hektisk aktivitet var vi
klar til at modtage kunderne i de nye omgivelser.
I starten var der lidt spænding på.
Det er der altid ved forandringer men alt forløb stille og roligt.
Kunderne var glade for de nye lokaler.
For håndværkerbutikkens vedkommende havde den fået meget
mere plads til rådighed.
Der var luft mellem reolerne og plads til at udvide varesortimentet, hvis det kom dertil.
Vi skulle dog lige vænne os til de nye lokaler og, ikke mindst,
vænne os til det noget højere støj- og lydniveau, der uværgeligt
ville komme, når det hele var samlet i ét stort lokale med masser af rumakustik.
En løsning på støjproblemerne i projektafdelingen blev at vi

der er rigtig god gang i roskilde

Som du kan se, er der gang i forretningen.
Vi ligger ikke på den lade side, men knokler rø… ud af bukserne hver dag.
M3's små fortrædeligheder ligger nu bagude.
Vi har brugt de sidste par år så godt, at det hele nu ligger i fingerspidserne (nå ja, måske lige med undtagelse af kreditnotaerne).
Mange nye ting blev sat i gang bl.a. en landsdækkende kampagne, hvor den, der gav størst genlyd, var: "Vi er Bygma og vi
er ikke for amatører".
Reklamen bragede ud af højttalerne fra mange lokalradioer,
godt og flot afsluttet med Queen's We Will Rock You.
Den sved lidt blandt nogle af vore private kunder.
Der var et par stykker som mente vi ikke kunne tillade os at
behandle kunder på denne måde, så de ville gerne lukke deres
konto hos Bygma.
Det kan vi ikke gøre noget ved og som helhed blev kampagnen
en stor succes, og gav god genlyd i branchen.
Der var ikke mange efter den tid, som ikke vidste hvem Bygma
var.
Den var gået rent ind.
Siden hen har vi set slogans som "Sammen bygger vi professionelt" fra en anden aktør i branchen.

brugte støjvæggene fra de gamle lokaler, der blev sat op imellem skrivebordene i projektafdelingens område.
Det hjalp mærkbart på støj- og lydniveauet.
Vi fik mere privatlivsfornemmelse, da de tog lidt af indsynet.
Den gamle trælastekspedition er nu omdannet til en permanent
byggeudstilling, og det er da også lidt vemodigt at se de gamle
lokaler, der tidligere summede af liv og leben.
Desværre har jeg ingen foto af ombygningen fra denne periode.
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nye tiltag

Året 2018 blev året, hvor der blev vendt op og ned på ordremodtagelse og i særdeleshed pakning, registrering og levering
af samme.
Nu var det uigenkaldeligt slut med papir og blyant, da alle ordrer blev elektronisk registreret, tilrettelagt og pakket ved kyndig
følge af tablets.
Det var i sandhed nye tider.
Hvis nogen havde spurgt mig i 1973 om dette var en mulighed
en dag ud i fremtiden, ville jeg nok have svaret: ”Mand, er du
syg eller noget andet?”
Det var manden ikke.
Han vidste bare ikke på dét tidspunkt, hvordan udviklingen i
fremtiden ville sætte sit præg på den daglige arbejdsgang.
Dette system blev indført i 2018.
Set med nutidens øjne er det en naturlig forlængelse af teknologiens udvikling, der har gjort dette muligt.

Ved levering tager chaufføren foto af leverancen, hvor der
springer en sms op på kundens telefon: Varen er leveret.

En ordre registreres på tablet og vedkommende, der modtager
denne, går straks i gang med at pakke.
Varen er pakket med ordrenummer, scannes på stregkode og
herefter er den klar til levering.

Hjem til folden igen, hvor logistikken atter er klar til levering af
varer til en tilfreds kunde.

Læsses på lastbil og leveres til kunden.

Set i bakspejlet virker det hele meget enkelt.
Du skal dog lige huske på, at der ligger virkelig mange timer,
uger, måneder og års arbejde bag før det blev sat i sving.
Endda med succes.
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Normalt job frem til 30. september.
Oktober måned bestod af 2 dage på jobbet og 2 dage hjemme
om ugen.
De to dage hjemme skulle jeg blandt andet bruge til at gøre
dette projekt færdigt.
For ca. 2 år siden havde jeg fortalt ham jeg var i gang med dette projekt, så slutreplikken efter vor lille snak var:
"Fix it".
Det blev gjort.
November og december har jeg 10 timer om ugen efter eget
valg, herefter er det så, efter 48 års tro tjeneste på matriklen,
slut.
På denne måde slutter det ikke brat med en voldsom opbremsning, men med en gradvis nedbremsning.
Jeg ser faktisk frem til den nye tid og min nye titel:
PHD (Pensionist Hver Dag).

et noget anderledes år

Dette år 2020 skulle vise sig at være et noget anderledes år,
end vi tidligere havde set.
Alt startede helt normalt i januar måned.
Fra Kina udbredtes en ny og ukendt virus ved navn COVID-19.
Den bredte sig på kort tid til en stor del af verden.
Danmark blev ramt på lige fod med andre lande.
Det blev besluttet fra øverste instans af landet at Danmark skulle "lukkes ned" den 12. marts 2020.
Mere om dette er unødvendigt, da resten er historie og stadig
virkelighed oktober 2020.
Mere interessant er det om det ville påvirke vor dagligdag i Bygma Roskilde?
Der kan kun svares ja, men det var i en helt anden retning, end
der fra ledelsens side blev spået om.
I de efterfølgende måneder har vi aldrig før haft så travlt.
Det, der kom lidt i nærheden, var den travlhed, vi havde set i
2007 før finanskrisen buldrede igennem.
Byggebranchen var tilsyneladende et fredet kapitel.
Vi formåede at sætte flere rekorder på opslagstavlen, og det
hele gik amok i september, hvor alle tidligere rekorder blev slået, og det har vi aldrig nogensinde oplevet før.
Det var ikke nemt at få det hele til at gå op i en højere enhed
hvad personalet angik.
For absolut at minimere risikoen med smitte, blev eksterne sælgere sat til at arbejde hjemmefra, hvor de i forvejen var koblet
op med IT og telefon.
Interne medarbejdere blev mere eller mindre skilt ad.
Nogle af os fik midlertidige arbejdspladser i den gamle bygning,
og for restens vedkommende blev de omplaceret, så der var
noget større afstand mellem den enkelte for at minimere smitterisikoen.
Som et yderligere tiltag blev samtlige blandingsbatterier og manuelle sæbeautomater på toiletterne udskiftet til automater med
bevægelsessensor og ditto håndspritautomater opsat, plus et
stort antal manuelle håndspritdunke blev opsat i hele butikken
med krav til personale og kunder om at bruge dem tit og ofte.

ekspeditionslokalet får nyt udseende

Det var nu blevet tid til at opgradere trælastekspeditionen og
projektafdelingen.
Begge afdelinger sad blandet under "samme tag".
Med det nye tiltag rykkede trælastekspeditionen lidt længere ind
i bygningen samtidig med der blev sat en glasvæg op ved projektgruppen, som naturligt ville give en noget bedre afskærmning mod kunderne og dermed også lidt mere arbejdsro, så de
bedre kunne koncentrere sig.
Det gav plads til et par ekstra skriveborde, så der kunne mandes op i projektafdelingen, hvilket også er nødvendigt med det
tempo, der er på.
Som en ekstragevinst med den nye glasvæg, er det sat et cafésæt, som helt tilfældigt står ved kaffeautomaterne.
Det er allerede en succés.
Trælastekspeditionen er blevet en mere samlet enhed, hvor der
ikke er gates til en unaturlig opdeling.
En operation alle parter er glade for.

tid til pension

Tiden som pensionist og den 3. alder nærmede sig så småt.
Jeg havde en samtale med Steen V., hvor jeg luftede tanken
om at gå på pension til efteråret.
Efter lidt snak frem og tilbage kom han for mit vedkommende
med en særdeles god løsning for min fratrædelse i huset:

Ny glasskillevæg
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fortællingen sluttes af med nutidige foto

Trælastafdelingen som tydeligt bærer præg af COVID-19

Projektafdelingen

Logistik

Projektafdelingen

Logistik

Projektafdelingen

Hal B gamle pallereoler væk og ny overdækning

Min gamle arbejdsplads

Hal B gamle pallereoler væk og ny overdækning
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Læsseplads

Ny facade på Hal A

Hal A løssalg trælast

Tømmerplads

Hal A løssalg trælast

Hal A gamle skillevægge væk og erstattet med nye rulleporte

Hal A løssalg trælast

Lastbiler klar til at blive læsset
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Læsseplads
Indgang ekspedition og kørselskontor

Hal B lager af murermaterialer

Frontparti mod Bytoften

Hal B lager af murermaterialer

Indgangsparti til butikken

Hal B ny facade

Indgangsparti til butikken med nyindrettede caféborde. Stor succes til kunderne.
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efterskrift

Nu er det tid til at afslutte fortællingen om min tid i Roskilde.
Det har været sjovt, spændende og hyggeligt men også anstrengende og der er brugt rigtig mange timer på udarbejdelsen af bogen.
Sider sat op, foto tilrettet og tekst skrevet for senere at blive
nærlæst og fjerne det sproglige fnidder, som uværgeligt vil komme, når der startskrives i talesprog.
Mange af de tidlige historier er skrevet med et lille smil om munden, da jeg har oplevet de fleste.
Nogle af dem er sket før jeg blev ansat, men de er til gengæld
blevet levende beskrevet af tidligere kolleger.
Jeg har oplevet mange kolleger komme og gå til huset.
Mange elever har trådt deres barnesko i Roskilde og langt de
fleste er fortsat inden for branchen.
Nogle få fandt andre udfordringer bl.a. en, der efter endt trælastuddannelse, fortsatte på Det Kongelige Teater for at uddanne sig som skuespiller.
En anden valgte politiet, hvor han i dag er hundefører.
Sig ikke at trælastuddannelsen ikke kan give andre udfordringer.
Den teknologiske udvikling har gennem tiden givet mange udfordringer.
Hvis man er omstillingsparat og ser de nye ting som spændende muligheder i den daglige hverdag, er det ikke noget problem
at følge med udviklingen.
Jeg husker tydeligt den dag, jeg fik den første personlige PC'er i
form af en Amstrad computer til tekstbehandling.
Den afløste den gamle IBM skrivemaskine med kuglehovedet.
En sand fornøjelse at skrive tilbud m.m.
Her kunne vi lægge alle standardfraserne ind og, med et enkelt
tryk på et par knapper, få skrevet det hele automatisk uden det
skulle tastes manuelt ind.
Den medfølgende printer, der fungerede som en gammeldags
skrivemaskine med bogstaver på arme, larmede utroligt meget.
Så meget, at det øvrige personale, når printeren var i gang,
nærmest forlod matriklen for at slippe for larmen.
Der blev efterfølgende bygget en lydtæt kasse.
Det hjalp. Nu kunne alle deltage.

De sidste ca. 8 år har der virkelig været fokus på driften af huset, hvor det er lykkedes at optimere 100% eller mere.
Vi har kun kendt til fremgang i denne periode.
Der var dog lige en kort periode, hvor det ikke gik helt som forventet.
Steen Vulpius holdt det årlige møde, hvor rigets tilstand blev
ridset op herunder det nye budget.
Det var ikke nemt, for midt i det hele gik en af vor større kunder
konkurs.
Forfra med nyt budget.
Det er jo ikke noget, der bare laves på en halv time.
Budget næsten klar og hvad skete der så?
En ny konkurs og endnu en gang forfra med budget.
Alle gode gange tre: Endnu en konkurs.
Forfra.
Det var ikke nemt at være direktør på det tidspunkt nævnte han
selv med et lille smil på munden.
Trods de tre "uheld", hvor der skulle tænkes nyt i en fart, kom vi
efter et stykke tid igen op på normalt omdrejningsniveau.
Jeg vil ønske Bygma Roskilde, og i særdeleshed hele holdet
bag, god vind i sejlene fremover.
I gør det godt og grundlaget er på plads.
Tiden i Roskilde har været god, og de forskellige afdelinger,
som har virket til et godt arbejdsmiljø, bærer også tydeligt præg
af en god omgangstone med respekt for den enkelte.
I har alle været gode kolleger og fantastiske at arbejde sammen
med.
Som den sidste bemærkning vil jeg blot sige:
Jeg håber, du får lige så stor fornøjelse af at læse bogen, som
det har været for mig at lave den.
Steen Jakobsen
Oktober 2020
Revideret september 2021:
Sidehoved centreret.
Sidefod centreret ny farve sort.
Ubetydelige småfejl rettet.

Den første telefax, der var et skrummel på størrelse med en
farvekopimaskine, var næste skridt i udviklingen.
Tænk at kunne få eller sende et tilbud via fax.
Der blev sparet meget tid med "datidens nye maskiner".
Ulempen ved de første telefax var, at teksten blev skrevet på
lysfølsomt papir. Hvis papiret blev udsat for sollys i for lang tid,
og det blev det ofte, forsvandt de skrevne som dug for solen.
Vi tog derfor en kopi på kopimaskinen for at eliminere problemet.
Telefoni er et andet område, hvor der har været en rivende udvikling.
Jeg husker at en af vores gode kunder stolt kom og viste hans
nye "mobiltelefon".
Det var en Storno, hvor selve batterikassen fyldte lige så meget
som en skotøjsæske til størrelse 47.
En antenne på 1,50 meter og selve telefonrøret fyldte også en
del.
Begrebet mobiltelefon, i forhold til hvad vi kender i dag, var mere en slæbbar telefon.
Der er ingen tvivl om at det var et stort fremskridt, at han nu
kunne nu ringe direkte fra arbejdspladsen og bestille materialer.
Med internettets introduktion og medfølgende e-mail program,
ændrede tingene sig drastisk.
Nu kunne vi på et splitsekund sender "breve" frem og tilbage
med lynets hast (bogstavelig talt).
Spørgsmål, ordrer og andet sendt via e-mail krævede en helt
anden disciplin.
Der skulle svares her og nu.
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