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Det er Rosendahls, der
bringer GASenergi til live
Siden 2010 er det trykkeriet Rosendahls, der har haft opgaven med at trykke
GASenergi. Trykkeriet med rødder tilbage til 1902 er Danmarks største inden
for arktryk og hører til blandt de grønneste trykkerier herhjemme.

Tekst & foto Matilde Fenger Flindt
Dansk Gas Forening
maf@dgc.dk

Den store ejendom, der huser
Rosendahls, tårner sig op som en
gigantisk blå og hvid kæmpe dér
midt i det vindblæste industrikvarter i udkanten af Esbjerg. Her har
Rosendahls Print-Design-Media
A/S ligget siden 1995. På adressen
i Esbjerg er der omkring 8000 kvm
under tag, og trykkeriets tre kæmpestore trykkemaskiner kan køre
op til 18.000 ark i minuttet. Maskinerne kører ark med 8 sider på
hver side, svarende til trykning af
16 sider ad gangen. Selve trykningen af GASenergi, som typisk har
et omfang på 36 sider, tager altså
ikke lang tid. Når alt indhold som
artikler og annoncer er klar til tryk,
bliver det via mail sendt i en samlet

fil til Rosendahls. Filen bliver kontrolleret og sendt retur som såkaldt
trykfil til Dansk Gas Forening, for at
en endelig godkendelse af indholdet
kan finde sted.
Den godkendte fil kører Rosendahls på plader – det er nogle helt
tynde aluminiumsplader, som efter
brug bliver genanvendt. Trykpladerne bliver derefter kørt til tryk, og
GASenergi kommer i første omgang
ud på ark. Efterfølgende bliver
indholdsarkene skåret. Herefter
bliver indholdsark og omslag samlet
i klæbebinderen til et færdigt katalog. De 3.500 udgaver af GASenergi
bliver produceret på miljøvenligt
FSC-mærket papir, som nu klar til at
blive pakket og sendt ud til læserne.

Et sikkerhedstrykkeri
Rosendahls leverer rigtig mange
tryksager til lægemiddelindustrien,
større handels- og fremstillingsvirksomheder og til det offentlige, og
trykkeriet har status af et såkaldt
sikkerhedstrykkeri. Rosendahls
trykker eller printer dokumenter af
forskellig art til medlemmerne af de
politiske partier inde på Christiansborg, retskompendier til brug ved
retssager, indlægssedler til medicinæsker samt eksamensopgaver.
Sidstnævnte betyder, at Rosendahls
ikke har mulighed for at have ungarbejdere ansat, som selv går i skole.
De skulle jo nødig have adgang til at
se, hvilke eksamensopgaver de kan
få ved deres eksaminer.
Et stort skilt med påskriften
”Folketinget” i én af trykkeriets
store haller viser, hvor materialet til
Folketinget skal placeres, inden en af
trykkeriets faste chauffører på daglig
basis sørger for at fragte det afsted til
København.

Nye tider venter
Men dagene med trykkeri i Esbjerg
er ved at være talte. Den 23. januar
2020 blev det meldt ud, at Rosendahls er blevet købt af Stibo Complete - Skandinaviens største grafiske
virksomhed.
De kæmpestore trykkemaskiner kan
køre op til 18.000 ark i minuttet.
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Rosendahls har haft adresse på
Oddesundsvej i Esbjerg siden 1995.

Færdigtrykt materiale klar til at
komme videre til pakkehallen.

Ifølge direktøren for Stibo, Søren
Henriksen havde der længe været
et ønske at købe Rosendahls, fordi
der er tale om en virksomhed med
et stærkt brand og enestående
markedsposition og omkring 150
passionerede medarbejdere.
Ejendommen i Esbjerg er sat til
salg, og produktionen skal flytte til
Horsens, hvor Stibo har til huse med
35.000 kvm under tag. Det er ønsket
at alle produktionsmedarbejdere vil
flytte med til Horsens.

Der køres dagligt materiale til
politikerne på Christiansborg.

Rosendahls har i sin bygning Nordeuropas
største private samling af bibler.

FAKTA
Direktør Palle Rosendahl er 4. generation i den familieejede virksomhed
1902: Rosendahls blev etableret i Kirkegade i Esbjerg
1944: Rosendahls bygning i Borgergade i Esbjerg sønderbombes af
tyskerne i 2. Verdenskrig
1945: Bygningen i Borgergade bliver genopbygget
1995: Rosendahls flytter ind i den helt nyopførte ejendom på
Oddesundvej 1 i Esbjerg
2016: Bygningen bliver tilbygget
2020: Rosendahls bliver købt af Stibo Complete, men fortsætter under eget navn.
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