
 

1988 – 2018 Dansk Skilteimport v/ Joan og Kaj Verner 

 

 
 

Foto 2015: Joan og Kaj Verner Nielsen ved arbejdsbordet. 

 
Joan og Kaj Verner Nielsen har drevet firmaet Dansk Skilteimport i næste 30 

år. De startede i 1988 og siden 1989 har fabrikken haft til huse Lærkevej 37A i 
Hou. 

 
Kaj Verner stammer fra Odder og Joan er født og opvokset i Hou. Hun er datter 

af Poul og Lis Kristiansen. Kaj Verner blev udlært i en tøjbutik i Odder i 1976, 

men Kaj Verners interesse for cykelsport førte ham over i en anden branche. 
Som medlem af Odder Cykelklub lærte han nemlig cykelrytter Niels Fredborg 

at kende, og da Niels Fredborg i 1978 startede en cykelforretning i Odder, blev 
Kaj Verner den første bestyrer af forretningen, men i 1980 skete der noget 

skelsættende for Joan og Kaj Verner. Kaj Verner fik nemlig et sælgerjob hos 
Skiltefirmaet Nonbye i Odder, og det blev hans store intro i skiltebranchen. En 

branche som skulle vise sig, at blive Joan og Kaj Verners levevej resten af 
deres arbejdsliv. Det, at de skulle blive selvstændige, skete ved en 

tilfældighed, som mange ting i livet ofte gør. 



 

 

I 1987 kom Kaj Verner til et norsk ejet firma i Vejle, som havde et agentur for 
et engelsk firma. (Det agentur som Joan og Kaj Verner senere købte). Kaj 

Verners første opgave for det norske firma var at opbygge det pågældende 
agentur i Danmark, og det gik forrygende. I løbet af et år var det banket helt i 

top. Succesen krævede bedre og større faciliteter end dem, der var i Vejle. 
Derfor blev der holdt et møde med den norske direktør i november 1988, men 

han var ikke indstillet på, at udvikle virksomheden i Vejle. Det blev Kaj Verner 

meget skuffet over, og i løbet af mødet røg det nærmest ud af munden på 
ham: ”Kan jeg så ikke få lov til at købe agenturet?” Det kunne han godt, og 

allerede mellem jul og nytår 1988 var det hele faldet på plads. Ib Øgaard, 
daværende direktør i Provinsbanken, kendte Kaj Verner og hans familie, og 

samtidig troede han på projektet, så Kaj og Joan fik et lån på 775.000 kr., 
hvilket i datidens penge var en meget stor sum. De købte halvdelen af firmaet i 

Vejle, de købte bil og goodwill, og så var de klar til start lige før nytår 1988. 
Det var med i aftalen, at firmaet de første 3 måneder måtte drives videre fra 

lokalerne i Vejle. I denne periode ledte Joan og Kaj Verner med lys og lygte 
efter egnede lokaliteter til firmaet i Odder dog uden held, de prøvede også 

Halling Østergård i Hou, men det duede heller ikke, til sidst endte det med, at 
de lejede sig ind i en maskinhal bagved Vip Let i Boulstrup. Her var de i et år, 

hvorefter de kunne leje lokalerne på Lærkevej 37A i Hou, som GM Montage 
ejede. GM Montage var et firma, som lavede rustfri stålinventar. Bygningen var, 

heldigvis for Joan og Kaj Verner, blevet for lille for GM Montage, og Joan og Kaj 

Verner kunne derfor leje fabriksbygningen. 
 

Joan og Kaj Verner havde dog ikke opgivet drømmen om at få deres eget. De 
henvendte sig til Odder Kommune, da arealet ved varmeværket blev udlagt til 

industri, men Odder Kommune var ikke indstillet på at sælge industrigrunde 
dengang i Hou, og de fik den besked, at de bare kunne flytte til Odder, hvor 

kommunen havde masser af industrigrunde til salg. 
På det tidspunkt var bl.a. Kurt Mørk og Peter Jacobsen også interesseret i en 

industrigrund i Hou, men de blev også henvist til Odder. Kommunen havde 
ingen planer om at byggemodne industrigrunde i Hou på dette tidspunkt. Joan 

og Kaj Verner havde tre små børn og var indstillet på at blive i Hou. De ville 
ikke køre frem og tilbage mellem Hou og Odder. 

 
I 1992 henvendte Per Gudmund Olsen, ejeren af GM montage sig til Joan og 

Kaj Verner og sagde, at han havde fået tilladelse af Odder Kommune til at rive 

fabriksbygningen ned og bygge et dobbelthus på Lærkevej 37A. Joan og Kaj 
Verner fik et ultimatum, enten skulle de købe fabrikken, eller også skulle de 

ud! De købte fabrikshallen for 460.000 kr., og i 1994 byggede de en tilbygning 
på 180 m2 til. Fabrikken lå meget praktisk for dem, da de bor privat på 

Lærkevej 60, og kun havde 100 m til fabrikken. Det har været super godt for 
deres fire børn, som det var blevet til. Børnene havde altid deres far og mor i 

nærheden. 
 



 

Joan og Kaj Verner tænker ofte på, hvad der kunne være gået med Hous 

udvikling, hvis de i sin tid havde fået lov til at bygge ved varmeværket i Hou. 
De tror nemlig, at der ville have været en lille blomstrende ”erhvervsby” 

derude med mange små håndværksfirmaer og småindustri. Men sådan skulle 
det ikke være. 

 
I 2018 gik Joan og Kaj Verner på pension. Virksomheden blev afviklet og 

Lærkevej 37A solgt. De tror, at fabrikken helt sikkert inden længe vil blive 
revet ned for at give plads til boliger. Odder Kommune havde jo tidligere i 1992 

givet tilladelse til at bygge et dobbelthus på grunden! 

 

 

Foto 2019 Værkstedet Lærkevej 37a 

 

 
Men det er svært at spå – især om fremtiden ….... 
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