En flexo-pioner er gået bort
I påsken døde Per Bjarnholt efter kort tids sygdom. Per blev udlært som fotograf og kom
hurtigt ind i den grafiske branche. Efter en ansættelse i Dansk Amerikansk Filmimport, som
blev opkøbt af DuPont, fortsatte Per i DuPont. Her fik han stor betydning for udviklingen af
dansk flexo i en periode, hvor den danske flexobranche var verdensberømt. Navne som
Vejle Plastik, Horsens Plastik og PC Plast med flere gav genlyd
rundt om i verdenen med deres høje kvalitet. Per kom til DuPont
i begyndelse af fotoploymer-tiden. De første plader der skulle
konkurrere med gummiklicheer var DuPont’s cycklon-plader. Pladerne kom fra USA, ligesom de dengang grønne fremkaldemaskiner også kom fra USA. Per Bjarnholt så tidligt mulighederne
i fotopolymerklicheerne men var klar over, at de i de første år ikke
levede op til de danske flexotrykkeriers krav. Sammen med sin
chef i DuPont, Reinhard Ulbricht, fik han overbevist amerikanerne
om, at produktion af plader og maskiner burde flyttes til Europa,
hvor man havde større chance for at honorere kravene.
I slutningen af 70’erne og op gennem 80’erne tog udviklingen fart,
og Per var en vigtig del af denne udvikling. Han rejste rundt i
Skandinavien på flexotrykkerierne dag og nat og var behjælpelig
Per Bjarnholt viser det første
med at ændre flexo fra ”kartoffeltryk” til tryk, der i dagens leje kan rastertryk med Du Pont plader,
måle sig med offset og dybtryk, hvad kvalitet angår. Da DuPont lavet på Vejle Plastik
startede med sine Grand Prixer i 1985 var Per og de danske flexotrykkerier og reproanstalter store deltagere og i flere år ryddede de præmierne. Det var en
hård men meget festlig periode, som mange af Dansk Flexo Forums medlemmer sikkert
også kan huske.
Per var inkarneret FDFer og hans store interesse var håndbold, som han flittigt dyrkede i
FIF, hvor han var medlem af bestyrelsen. Også FDF’s håndboldafdeling Saga havde hans
bevågenhed. Efter han havde forladt DuPont, var han meget aktiv i Frederiksberghallen og
Hermodhallen, når der skulle afvikles arrangementer. Også Dansk Flexo Forum nød godt af
Per Bjarnholt. I mange år var Per dirigent ved Dansk Flexo Forum’s generalforsamlinger.
Den 5. september 2013, ved Dansk Flexo Forums 25
års jubilæum, som Per havde været med i lige fra
starten, havde undertegnede fornøjelsen af sammen
med Per og en flaske whisky, i bedste Dave Allen stil,
at fortælle om flexoens historie i Danmark. Per var
aktiv til det sidste. Han sagde ofte, at han ville dø med
skoene på, og det gjorde han. Han skulle have været
til Absolut Flexo Forum i Tylösand, men det blev jo
desværre udskudt, så det nåede han ikke. Per var også en aktiv deltager på DuPonts stand
ved Drupa messerne gennem en lang årrække.
Vi ærer hans minde – må han hvile i fred
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