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Troldhede, De Fem Familier og Bruunshaab  
- et strejftog i Midt- og Vestjylland 
 

 

 
Poul Dahl, 

Grindsted, 

Vendsyssel 

 

I midten af 1930’erne flyttede fem familier fra Viborgegnen til Vestjylland, 

nærmere bestemt til Troldhede, en stationsby på heden 25 km. sydvest for 

Herning og 19 km. øst for Skjern. Flere af familiefædrene arbejdede eller 

havde arbejdet på J. Smiths Papfabrik i Bruunshaab, hvor hovedejeren 

Oscar Smith, i samarbejde med bl.a. Det Danske Hedeselskab og engros-

firmaet L. Hammerich & Co., lavede forsøg med at udvikle nye plader til 

byggebranchen. I Troldhede skulle de være med til at starte produktion af 

disse plader i en tidligere klædefabrik.  

Formålet med denne artikel er at folde historien en anelse ud og afdække 

en del af den.      

 
Prolog 

En myte i min familie fortæller, at mine forældre, sammen med fire andre familier, der boede på 

Viborgkanten i nærheden af Bruunshaab, 5 kilometer øst for Viborg, i midten af 1930’erne flyttede til 

Troldhede i Vestjylland for at være med til at forberede opstart af fabrikation af to nyudviklede 

bygningsplader, som fik navnene Troldtekt- og Danatex-plader.  

 

Det er denne artikels formål at søge at afdække hvad der er myte og ”sandhed” i denne 

familiehistorie, hvor de fleste af de oprindeligt involverede er borte - men også at dykke ned i 

baggrunden for, at bygningspladerne skulle fremstilles i Troldhede.  

 

Historien baserer sig på myten i familien Dahl, interview med børn af de fem familiefædre, 

arkivmateriale og tilgængelig litteratur.   

 

 
Papfabrikken i Bruunshaab 1920. Foto fra Harald Ditzels bog 1957. 

 

Bruunshaab, hvad er det, hvad var det? Oscar Smith, hvem var han, hvorfor interesserede han sig så 

voldsomt for bygningsplader, at han eksperimenterede på sin fabrik i Bruunshaab, købte en nedlagt 

klædefabrik i Vestjyllandi og her fortsatte sine eksperimenter for endelig at begynde fremstilling af 

disse bygningsplader, og hvorfor flyttede fem familier med større og mindre tilknytning til hans 

Bruunshaabfabrik med til Troldhede? 
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Mange spørgsmål og flere endnu, men er der holdbare svar? Lad os se, hvad der kan graves frem? 

 

Første historie - Bruun’erne og Bruunshaab 

Bertel Bruunii født 1767 var en yderst driftig forretningsmand, der i Fredericia drev bl.a. 

købmandshandel, tobaksfabrik, klædefabrik, chokoladefabrik, landbrug og rederivirksomhed. 

Regeringen rettede i begyndelsen af 1800-årene henvendelse til Bertel Bruun om at få etableret 

klædefabrikation til hæren ved Viborg. Arbejdskraften skulle være tugthusfanger fra Viborg. Bruun 

fik bevilling og i samarbejde med Provst Zahrtmann, Viborg blev Asmild Kloster hovedgård med bl.a. 

Aale Mølle købt ved en offentlig auktion i 1810. Her skulle klædefremstillingen finde sted. På den tid 

var vandkraft drivmiddel til drift af maskiner. 

Det var dog først i 1821, at Bertel Bruun flyttede sin klædefabrikation fra Fredericia til Aale Mølle, som 

han omdøbte til Bruunshaab.    

 

Bruun-dynastiet fortsatte klædefabrikationen i Bruunshaab frem til 1913, hvor klædefabrikken blev 

afhændet. En væsentlig baggrund var, at klædeproduktion ved vandkraft efterhånden var blevet 

urentabel, så virksomheden havde svært ved at klare konkurrencen. Nye virksomheder var kommet til, 

og de baserede deres klædeproduktion på den langt mere driftsikre elkraft.  

 

Anden historie - Smith’erne på Ny Mølle og Bruunshaab 

Salget af Bruunshaab blev indledning til en ny familieæra på Bruunshaab. Janus Smith dannede i 

1916, sammen med lokale interessenter, selskabet A/S J. Smiths Papfabrik. Formålet med selskabet 

var at fremstille pap på klædefabrikken i Bruunshaab. Smith’erne var siden 1839 papirproducenter på 

Ny Mølle Papirfabrik i Lem ved Ringkøbing. På Ny Mølle var der siden 1807 blevet fremstillet 

forskellige papirtyper, bl.a. karduspapir, som tobaksfabrikanter i Ringkøbing og Holstebro brugte. 

Også i denne virksomhed blev far efterfulgt af søn.   

 

Forinden Janus Smithiii landede i Bruunshaab, var han lige en tur omkring Clasonsborg, en 

klædefabrik beliggende syd for Herning, som han overtog i 1893 for her at fremstille karduspapir og 

pap i mere moderne lokaliteter end i Lem. Smith flyttede maskineri fra Ny Mølle til Clasonsborg, som 

havde haft en omskiftelig tilværelse siden grundlæggeren Nis Clasons død i 1881 og spinde- og 

klædefabrikkens salg i 1883. Konjunkturerne var desværre ugunstige for Smith; dårlige 

afsætningsforhold og stærk konkurrence fra mange nye fabrikker medførte, at spinderi og væveri 

blev nedlagt i 1913. Hermed var det slut med uldvareproduktion på Clasonsborg.  

 

Et aktieselskab, A/S Clasonsborgs Papfabrik, blev dannet, og der blev nu sat fokus på fremstilling af 

pap. Kort efter fik Janus Smith imidlertid øje på mulighederne for at fremstille pap under endnu bedre 

omstændigheder i Bruunshaab. Han afhændede sine aktier i Clasonsborg og flyttede nu fokus til 

klædefabrikken i Bruunshaab, som han ville omdanne, så der her kunne fremstilles pap.  

  

Selvom aktieselskabet i Bruunshaab var etableret og tilstrækkelig kapital efterhånden tegnet, kom 

produktion af pap først i gang i 1919. Bl.a. kunne virksomheden, på grund af verdenskrigen, ikke 

skaffe det nødvendige maskineri. Samme år blev Janus’ søn Oscar Smithiv formand for bestyrelsen. 

De første efterkrigsår var vanskelige, men virksomheden klarede sig igennem, og fra 1925 lysnede det 

med salgsfremgang og større driftsoverskud. 

 

Da Janus døde i 1926, overtog Oscar den daglige ledelse. Oscar Smith drev og udviklede fabrikken 

frem til den største papfabrik i Danmark. Men det var ikke tilstrækkelig stort arbejdsfelt for denne 

initiativrige igangsætter. På en ekstraordinær generalforsamling i 1928 stillede Oscar forslag om at 

udvide aktiekapitalen fra 58.000 kr. til 250.000 kr. Baggrunden for aktieudvidelsen var hans ønske 

om at starte en planlagt produktion af karton og træpap i en tidligere andelsklædefabrik i Troldhede i 

Vestjylland. 
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Andels Klædefabriken ”Vestjylland” i Troldhede ved midten af 1920’erne. 

 Foto: Lokalhistorisk Arkiv Troldhede. 

 

Tredje historie - Smith, Hedeselskabet, Hammerich og Troldhede   

Oscar Smith havde sikret sig fabrikken, der blev ejet af lokale landmænd og skovejere, med udstyr og 

maskineri for 70.000 kr. Det var dog kun en del af maskineriet, der kunne bruges til den produktion, 

som Smith havde i tankerne. En svensk ekspert havde rådgivet Smith med henblik på at fremstille 

træpap efter en ny metode, som dog endnu ikke var færdigudviklet.  

 

Der blev i de følgende år brugt mange ressourcer og penge på træpapprojektet, som desværre 

mislykkedes og blev endelig blev opgivet i 1930. I samarbejde med Hedeselskabetv og Teknologisk 

Institut ved dr. techn. Th. Schouboe Madsen og med økonomisk støtte fra staten arbejdede Oscar 

Smith i stedet på at udvikle og fremstille en såkaldt blød fiberplade, benævnt Danatex. Råmaterialerne 

til Danatex-pladen var findelt gran- og fyrretræ tilsat et brandhæmmende materiale. Pladerne skulle 

anvendes som indvendige vægplader i boliger.  

 

Oscar Smith var endvidere blevet opmærksom på et patent, som det tyske selskab I.G. Farben sad 

inde med, til fremstilling af isoleringsplader, ligeledes baseret på gran- og fyrretræ. Smith fik 

udnyttelsesretten til dette patent, og han arbejdede nu på at omstille Troldhedefabrikken til produktion 

af disse beklædnings- og isoleringsplader, som blev benævnt Troldtektplader. 
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I baggrunden Troldhedefabrikken set fra jernbanearealet.  

Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Troldhede. 

 

I slutning af 1934 var fabrikken i Troldhede klar til at producere. På et bestyrelsesmøde den 30. juli 

1935 beslutter bestyrelsen at danne et aktieselskab, som skulle eje og drive A/S Troldhede 

Pladeindustri. A/S J. Smiths Papfabrik skulle overtage for 50.000 kr. aktier (af 100.000 i alt) i det nye 

selskab, og direktør Oscar Smith blev bemyndiget til at repræsentere Papfabrikken i Pladeindustriens 

bestyrelse. Ud over sin bestyrelsespost skulle Oscar Smith varetage jobbet som adm. direktør i det nye 

selskab, en post han beholdt, indtil sygdom tvang ham væk i begyndelsen af 1940. Oscar Smith døde 

den 30. november 1940. 

 

Hedeselskabet, der havde stor interesse i at afsætte sit træ, tegnede sig også for en aktiepost og dets 

formand, hofjægermester Chr. D. Lüttichau, Tjele indgik i bestyrelsen og blev valgt til 

bestyrelsesformand. Endvidere gik grosserer Paul Hammerich fra A/S L. Hammerich & Co., Aarhus ind i 

bestyrelsen. En markant aarhusiansk en gros-virksomhed med speciale i byggematerialer. I 1936 

købte Papfabrikken yderligere aktier i A/S Troldhede Pladeindustri; det samme gjorde L. Hammerich & 

Co., og efterhånden blev denne virksomhed hovedaktionær i selskabet. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Markedsføringsmateriale fra L. Hammerich & Co. 
 

Lad os lige kaste et kort blik på denne engrosvirksomhed. Louis Hammerich overtog i 1884 en 

forretning med bygningsmaterialer (oprettet 1855). Virksomheden udviklede sig i en periode, hvor der 

I 1935 begyndte A / S Troldhede Pladeindustri at 
producere og markedsføre Troldtekt ® træuld 

paneler. Pladerne eller panelerne blev produceret i 
Troldhede.  

 
Troldtekt ® 1936 

Fabrikken var placeret i Østergade 37 tæt ved banen 
Aarhus - Herning - Skjern og ved privatbanen TKVJ - 

Troldhede-Kolding - Vejen Jernbane. 
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generelt var stor byggeaktivitet, og i 1911 blev virksomheden omdannet til det familieejede 

handelsselskab A/S L. Hammerich & Co. I 1927 blev Paul Hammerich meddirektør sammen med 

faderen Louis Hammerich. Virksomheden udviklede sig under Pauls virke til en betydende 

landsdækkende engrosforretning, fortsat med fokus på byggematerialer og fra 1935 altså også som 

medproducent af byggematerialer.  

 

Paul Hammerich døde dog allerede i 1936, så det blev Pauls nære medarbejder Aage Filtenborg, der 

som direktør frem til 1969 blev drivkraft i at videreudvikle Pladeindustrien. Aage Filtenborg overtog 

den 1. februar 1940 stillingen som adm. direktør i A/S Troldhede Pladeindustri efter Oscar Smith, og i 

1941 valgte bestyrelsen i J. Smiths Papfabrik at sælge alle selskabets aktier i Troldhede Pladeindustri 

til L. Hammerich & Co. Baggrunden var et ønske om at koncentrere sig om drift og udvikling af 

papfabrikken i Bruunshaab. 

 

Hvad var det for forretningsmuligheder, Paul Hammerich og Aage Filtenborg så i det projekt, som 

Oscar Smith og Hedeselskabet baksede med derude i Vestjylland? 

 

Fabrikken i Troldhede skulle fremstille to produkter, Danatex og Troldtekt. Dem så Hammerich, 

Filtenborg og Smith som nye, stærke og billige byggematerialer, der kunne tilfredsstille et 

byggemarked, der var på vej ud af den krise, der havde hærget siden begyndelsen af 1930’erne.   

 

 
Jernbaneareal og Troldhede Pladeindustri ca. 1939. Til venstre i billedet ses to familiehuse beklædt med 

fabrikkens produkter og malet henholdsvis rød og gul. Husene er bygget i 1938 som demonstrationshuse.  

Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Troldhede. 

 

 

Hvad gjorde, at det skulle ske i Troldhede?  

Flere forhold talte for, her var et velegnet fabrikskompleks med plads til fremtidig udvidelse, 

beliggende i Vestjylland, hvor der var rigelig med arbejdskraft. Interessante, nyudviklede 

bygningsplader, som skulle fremstilles af gran- og fyrretræ i et område, hvor disse råvarer i rigelige 

mængder var lige ved døren. Dem stod Hedeselskabet for at levere - hertil kom nærhed til både 

privatbane og statsbane. Hedeselskabets interesse i sagen var at sikre afsætning af den betydelige 

træmængde, som selskabet ejede og administrerede. 
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Foretagendet domineredes af tre aktører: Den entreprenante Oscar Smith, der leverede know how, 

energi og ressourcer til at udvikle bygningspladerne. Hedeselskabet, der ejede og administrerede 

store plantagearealer med de uundværlige råvarer, gran- og fyrretræ, og L. Hammerich & Co., der 

via sit netværk skulle sørge for afsætning af pladerne. I sandhed en smuk symbiose. 

 

En folder (”Troldtekt - før og nu, 1936”) beskriver Hedeselskabets markedsføring af initiativet: 

 
”Som et Led i ”Det dansk Hedeselskab’s” Arbejde for bedre Udnyttelse af jydske Skove og Plantager og til 
Modarbejdelse af Arbejdsløsheden oprettes A/S Troldhede Pladeindustri med Fabrik i Troldhede, hvor der af Træ 
fra Hedeselskabets Plantager fabrikeres 2 nye 100 pct. danske Isolerings- og Byggeplader: Danatex - rene 
Træfiberplader og Troldtekt-Letbygningsplader af dansk Træ og dansk Portland Cement.” 

 

I dag ville vi nok kalde folderens indhold både politisk korrekt og realistisk. At skaffe afsætning for de 

store mængder af gran- og fyrretræer, som efter midten af 1800-årene var plantet på de jyske heder 

og samtidig være med til at mindske arbejdsløsheden, der på denne tid var en usædvanlig stor 

udfordring for politikerne. Samtidig blev det danske og ædle formål understreget.  

 

 
Driftleder Herman Horn, Troldhede Pladeindustri med Troldtektplade omkring 1940.  

Foto: Hedeselskabet. 

 

Det danske og det moderne blev fremhævet. Danatex- og Troldtektpladerne konkurrerede med 

udenlandske produkter til isolering af vægge og lofter, pladerne skulle ses som moderne 

byggematerialer, der forenede egenskaber som styrke, lav vægt og god isoleringsevne. 

Producenterne fremhævede, at pladerne medførte betydelige besparelser ved opvarmning af 

bygninger i erhverv og landbrug.  
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Hvordan kom det så til at gå med pladerne og virksomheden? 

Ja, bygningspladerne blev en salgssucces og kom til at indgå i dansk byggeindustri i årene fremover. 

Danatexpladerne udgik dog af produktpaletten i 1979, primært som følge af vanskeligheder med at 

matche myndighedernes stigende krav til brandsikring. Troldtektpladerne blev på langt sigt den helt 

store succes. Specielt inden for de seneste år er der sket en betydelig produktudvikling, så de nu ikke 

alene anvendes til landbrugs-, erhvervs- og halbyggeri, men også indgår i almindeligt boligbyggeri. 

Ikke mindst anvendelsen af hvid cement fra Aalborg Portland har givet pladerne et æstetisk løft, som 

har øget anvendelsesmulighederne. 

 

I 2010, 75 året for etablering af A/S Troldhede Pladeindustri, ændrede selskabet navn til Troldtekt 

A/S. Herved gik virksomheden fra at fremhæve produktionssted og industri over til at tydeliggøre det 

produkt, der skulle produceres og sælges. 

 

 
Nyeste mode blandt blomsterdesignere: Dekoration arrangeret på Troldtekt.  

Design og foto: Inger Posselt 2014. 

 

Fjerde historie - De fem familier og Troldhede 

Myten i min familie er, at min far, Esper Dahl og fire andre arbejdere havde haft arbejde eller 

tilknytning til papfabrikken i Bruunshaab hos Oscar Smith. Nogle af dem havde deltaget i 

udviklingsarbejde der. I 1934 og 1935, da der blev arbejdet intensivt med at få gjort fabrikken i 

Troldhede klar til at fremstille Danatex- og Troldtektpladerne, fik de fem arbejdere job dér. Smith 

ønskede at sikre dygtige, stabile og kendte arbejdere på den nystartede fabrik ude i Vestjylland. 

 

Baggrunden for, at de fem arbejdere med deres familie flyttede til Troldhede skal nok søges i flere 

forhold. Papfabrikken i Bruunshaab var ikke helårsarbejdsplads for alle arbejdere. Der var brug for flest 

hænder i sommerperioden, færrest i vintermånederne.  

Landbrugets behov for arbejdskraft var ligeledes sæsonbetinget; daglejere, som flere af 

familiefædrene var, havde vanskeligt ved at få arbejde i vintermånederne.  
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Troldhede Pladeindustri med foranliggende jernbaneareal. Foto fra anden halvdel af 1930’erne.  

Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Troldhede. 

 

Hertil kom massiv arbejdsløshed i starten af 1930’erne. Verdenskrisen efter ”Det store Børskrak” på 

Wall Street i New York tirsdag den 29. oktober 1929 var fortsat mærkbar både i industri, håndværk og 

landbrug. I Danmark var der høje arbejdsløshedstal: 

 

År Arbejdsløshed 

i %, 

organiserede 

arbejdere, 

samtlige fag 

Arbejdsløshed 

i %, 

organiserede 

arbejdere, 

arbejdsmænd 

1930 13,7 15,8 

1931 17,9 20,4 

1932 31,7 36,8 

1933 28,8 35,6 

1934 22,1 28,7 

1935 19,7 26,3 
Arbejdsløshedstallene er hentet fra Danmarks Statistik,  

Statistiske årbøger 1931 - 1936. 

 

I landbruget var der udsigt til meget slid og lille indtjening. Esper Dahl var, når det kneb med 

arbejde, landbrugsmedhjælper hos sin svigerfar, Jacob Melgaard i Tisted ved Viborg. Men med hustru 

og to børn var det ikke attraktivt i længden. Esper Dahl boede i Rindsholm med hustru Kristine Dahl 

og deres døtre, Betty og Bodil Dahl. Da muligheden kom for at få fast arbejde på fabrikken i 

Troldhede, flyttede familien Dahl til Troldhede i 1934. 

 

Anders Johansenvi, en af de andre arbejdere, var ligeledes tilknyttet landbruget, bl.a. som 

fodermester på Tjele Gods. Anders, som arbejdede på Bruunshaab Papfabrik, og hans hustru Kathrine 

flyttede fra Bruunshaab til Troldhede i 1934 med deres fire børn: Folmer, Gudrun, Hanne og Grethe. 

”Vi boede i et hus, der hed ”Hedebo” og var glade for at bo i den lille landsby, Bruunshaab, fortæller 

Hanne Lauritsen (født Johansen), men da muligheden kom for at få arbejde på fabrikken i Troldhede, 
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valgte mine forældre at flytte. Udsigten til varigt arbejde og fast løn var lokkende for min far, så selv 

om vi flyttede langt væk fra familien, tror jeg aldrig, at de fortrød flytningen til Vestjylland.”     

 

Søren Jacobsen var også landarbejder og arbejdsmand. Søren og hans hustru Meta flyttede fra 

Rindsholm til Troldhede med deres tre børn: Erik, Erling og Egon Jakobsen. En sportsglad familie, 

hvor håndbold og fodbold var den store fritidsinteresse.  

 

 
En flok gæve håndboldspillere fra Troldhede Gymnastik- og Idrætsforening, ca. 1945. Erik Jakobsen ses 

knælende yderst til venstre. Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Troldhede. 
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Christen Kolding var smed på fabrikken. Kolding flyttede sammen med sin hustru Laurine og deres 

tre døtre: Elly, Anna og Lillian fra Rindsholm til Troldhede omkring 1934. Kolding fik under krigen 

arbejde i brunkullene, hvor der ved akkordarbejde var højere lønninger end på pladefabrikken. 

 

Evald Frandsen var uddannet tømrer. Evald boede i Rindsholm med hustru Mary og deres fire børn: 

Svend, Grethe, Jørgen og Hugo. 

Svend Frandsen beretter, at hans far havde arbejdet sammen med Oscar Smith om at udvikle 

bygningspladerne. I marts 1934 cyklede Evald Frandsen til Troldhede for at fortsætte 

udviklingsarbejdet på Troldhede-fabrikken. Den 1. oktober flyttede resten af familien fra Rindsholm til 

Troldhede, de var blevet ”forsinket” af Marys graviditet og fødsel af Hugo (1. juli 1934).  

 

Svend Frandsenvii fortæller, at han som 10 årig startede i Troldhede Skole den 1. oktober 1934 

sammen med lillesøster Grethe hos lærer Nørgaard. ”Vi begyndte i den lille klasse. Året efter rykkede 

jeg op i den store klasse. Vi sad i tre rækker skoleborde: man startede ude ved gangen og sluttede 

ved vinduessiden! Sådan var det i 1930’erne.” 

 

 
Aftengymnastik på Afholdshotellet i Troldhede 1935. De to drenge yderst til venstre i 1. og 2. række er Jørgen og 

Svend Frandsen. I 4. række ses Gudrun Johansen som nr. 8; Bodil Dahl som nr. 10. I forreste række, siddende ses 

Betty Dahl yderst til højre. Enrico Thomsen er instruktør. 
Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Troldhede. 

 

På spørgsmål om, hvordan det var at flytte fra ”den milde, kuperede Viborgegn” med sine ege- og 

bøgeskove til det flade, blæsende Vestjylland med dets gran- og fyrre plantager, svarer Svend, ”at det 

nok ikke var det, en 10-årig dreng lagde mest mærke til. Det var i højere grad de voksne, der 

bemærkede den forandring.”  

Hvad med jeres accent, hvad sagde troldhedebørnene til den? ”Jeg husker ikke, at sproget gav 

anledning til større uro. Vi sagde jo også ”a” og brugte udtryk, som de gjorde i Troldhede. Vi gled 

hurtigt ind i det skole- og fritidsliv, der udfoldede sig i Troldhede. Jeg tror, at vi alle ønskede at tilpasse 

os til den nye virkelighed i Vestjylland.”  

 

”Det værste var nok, at vi var i en tid, hvor man ikke sådan lige kunne besøge familien. En gang om 

året, fortæller Svend og Hanne samstemmende, tog vi til Viborg, på cykel! Det var hårdt, for der var 

langt mellem asfalterede veje. Vejen mellem Herning til Viborgviii var i hvert fald ikke asfalteret de 

første år, så man kunne let få brug for lappegrejet. Det måtte vi altid have med! Det samme med 
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madkurven for vi var ude på en dagsrejse! Det var egentlig vældig hyggeligt, fortæller Hanne, når vi 

sad i en vejgrøft og spiste ”klemmerne” og glædede os til at besøge vore bedsteforældre og andre 

slægtninge.” 

  

 
Folkedansere fra Troldhede i slutningen af 1930’erne. På fotoet ses bl.a. Esper og Kristine Dahl yderst til venstre i 
anden række fra neden. Yderst til højre i samme række ses Folmer Johansen, søn af Anders og Kathrine Johansen. 

De ses yderst til højre i tredie række set fra neden. Privat foto. 
 

”Fritiden blev brugt på leg og gymnastik. Der var ikke gymnastiksal i de første år, vi boede i 

Troldhede, så da foregik den smule gymnastik, vi drenge havde med lærer Nørgaard over i ”Æ 

Hvirveltoft”, en landbrugsejendom, der lå over for skolen.  

Vi gik dog også til aftengymnastik i Afholdshotellets sal, hvor bl.a. Enrico Thomsen søgte at lære os 

forskellige gymnastikdiscipliner. Folkedans var også en mulighed, dog ikke for mig. Fodbold var mere 

interessant, det kunne vi spille på en bane, der lå tæt på fabrikkenix, og så kunne vi jo da for resten 

også fiske og bade i Von Å”, fortæller Svend. 

 

Troldhede var dér ved midten af 1930érne endnu en forholdsvis ny by med mange tilflyttere. Indtil 

Statsbanerne etablerede jernbanen mellem Herning og Skjern og byggede station i 1881 tæt på 

”Troldheden”, var der kun hede og vådområder på egnen og få gårde tæt på Von å og Vorgod å. 

Omkring stationen blev der lidt efter lidt bygget en stationsby op med forretninger og 

servicevirksomheder. Gæstgiveriet Troldhøj blev bygget umiddelbart før 1900 over for stationen, 

missionshuset Karmel i 1897, skole i 1905, mejeri og telefoncentral i 1906, samme år blev Troldhede 

Boldklubx startet. I 1907 blev kirken indviet.  

 

Udviklingen af Troldhede blev i nogen grad accelereret da privatbanen, Troldhede-Kolding-Vejen-

Jernbane (TKVJ) kom i drift i 1917. I samme periode, under 1. verdenskrig, blev der gravet brunkul i 

Torvig, umiddelbart nordvest for byen og i Nr. Viumxi. Det gav yderligere drift og udvikling til 

stationsbyen. En udvikling, der med endnu større styrke gentog sig under 2. verdenskrig. Men det er 

en helt anden historie!  
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Troldhede ved begyndelsen af 1900-årene med gæstgiveriet Troldhøj og  

postvognen Troldhede - Sdr. Felding med postkusk Jens Frøslev Christensen ved tømmerne. 
Foto venligst udlånt af Troldhede Lokalhistoriske Arkiv. 

 

En succes og et nyt liv 

Myten i familien Dahl er sand. De fem arbejdere flyttede med deres hustruer og børn fra 

Viborgkanten til Troldhede for at arbejde på pladefabrikken, hvor de alle mente at kunne få fast og 

varigt arbejde, det lykkedes. Min far, Esper Dahl sagde ofte på klingende vestjysk, ”a hår møj å tak 

æ fabrik for. A fæk fast arbejde, a fæk en guer løn, a fik råd te å bøg hus, mi kuen ku go hjæm å pas 

æ hus å vår bønn, a fæk en skjøn hawe,hvor vi ku awl grøntsager å frugt, a fæk en motorcykel å mi 

bønn kom alle godt i vej. Jow, vi fæk æt godt i Troldhede. Alle familier fik et nyt liv med livslangt 

arbejde ude i Vestjylland. Og med en fast dagløn på omkring 10 kr. var den usikkerhed, der tidligere 

havde karakteriseret deres arbejdssituation i nogen grad elimineret. Flere af familiefædrene angiver 

ved den store folketælling den 5. november 1930 en årsløn på 1.000 - 1.200 kr.xii, så en årsløn på 

omkring det tredobbelte nogle få år senere har givetvis skabt en større økonomisk sikkerhed i 

familierne. 

 
År Timelønninger i provinsen for 

ufaglærte. Gennemsnit. 

1931 1,22 kr. 

1932 1,23 

1933 1,24 

1934 1,22 

1835 1,23 

1936 1,26 og 1,14* 

1937 1,23 og 1,14* 

Tallene er hentet fra Danmarks Statistik 1920 - 1937. Arbejdslønninger i Haandværk og Industri for provinsen. 
Gennemsnitstal, hvilket indbefatter akkord- og timeløn. * Ren timeløn. Det har formentlig været tilfældet i 

Troldhede. Arbejdstiden var 48 timer ugentlig. 
 

De fem familiefædre fik alle mange gode arbejdsår på A/S Troldhede Pladeindustri og sluttede ved 

pensionsalder i 1960’erne og 1970’erne. Hertil må man lægge, at de efterhånden alle fik bygget eller 

købt hus, deres børn voksede op og familierne gled ind i det almindelige liv i stationsbyen Troldhede, 

hvor pladefabrikken med sin store arbejdsstyrke var en væsentlig faktor. En lykkelig udvikling for de 
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fem familier, men også for A/S Troldhede Pladeindustri - eller Troldtekt A/S - som fortsat er en 

betydende virksomhed i byggebranchen og i Troldhede.     

 

 

Kilder  

 Historien baserer sig på kilder på Viborg Museum om A/S J. Smiths Papfabrik, venligst stillet til 

rådighed af arkivar Dan Ersted Møller.  

 På samtale med arkitekt Svend Frandsen, f. 1924, Viborg og adm. direktør Benny Frandsen, f. 

1941, Skanderborg, hvis forældre, Evald og Mary Frandsen var en af de fem familier, der flyttede 

med til Troldhede. 

 På samtale med Poul Erik Johansen, Troldhede, f. 1947 og Hanne Lauritsen (f. Johansen), f. 1929, 

Troldhede, hvis forældre Anders og Kathrine Johansen ligeledes flyttede til Troldhede.  

 På myten i fam. Esper og Kristine Dahl, som begge flyttede med til Troldhede. 

 Artikler i Viborg Stiftstidende, 1925 og i Herning Folkeblad, juli 1935. 

 Harald Ditzel: Pap Pyt i Pande. Ny Mølle, Clasonsborg, Bruunshaab. 1957. 

 Holger Bruun: Gamle Danske Minder eller Skildringer, Fortællinger og Sagn om Byer, Kirker og 

Klostre… 1869.  

 Erik Helmer Pedersen: Hedesagen under forvandling. Det danske Hedeselskabs historie 1914 - 

1966. Kbh. 1971. 

 H. Skodshøj(red.): Det Danske Hedeselskab 1916 - 1941. Viborg.  

 Artikel- og internetmateriale om Troldhede Pladeindustri venligst stillet til rådighed af adm. direktør 

Peer Leth, troldtekt A/S og pens. salgschef John Enevold Poulsen, A/S Troldhede Pladeindustri. 

 Artikler i Hedeselskabets Tidsskrift, 1938, 1943, 1952, 2010.  

 Samt billedmateriale, som Lokalhistorisk Arkiv i Troldhede velvilligt har givet adgang til. Tak til 

Bertel Hjortborg Jensen for hjælp.  

 

                                                 
i
 Andels Klædefabriken ”Vestjylland”, Troldhede A.m.b.A. blev etableret i 1919. Klædefabrikken havde vanskeligt ved at 
klare sig, og i 1928 blev den nedlagt. Nedenfor ses virksomhedens varemærke, en korsedderkop i sit spin, spundet mellem 
V’ets to ben. Varemærket blev registreret i 1924. 
 

 
 

ii
 Bertel Bruun, 1767 - 1827. 

iii
 Janus Smith, 1857 - 1926. 

iv
 Oscar Smith, 1892 - 1940. 

v
 Det danske Hedeselskab havde efter midten af 1920´erne nedsat et såkaldt ”Bjergfyrsudvalg”, som skulle undersøge nye 

anvendelsesområder for selskabets råtræ. En udløber af udvalgets arbejde blev samarbejdet med bl.a. Oscar Smith om at 
udvikle nye pladetyper, hvis råvarer skulle være træ fra Hedeselskabets jyske plantager. 
vi
  

Forældre Børn 
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Anders Johansen, 1902- 1978 
Kathrine Johansen, 1905 - 1989 

Folmer Johansen 
Gudrun Johansen 
Hanne Johansen 
Grethe Johansen 
Poul Erik Johansen (1947 - 
2014) 

Søren Jacobsen, 1906 - 1975 
Meta Jacobsen, 1910 - 1989 

 

Erik Jacobsen 
Erling Jacobsen 
Egon Jacobsen 

Christen Kolding, 1894 - 1991 
Laurine Kolding, 1908 - 1966 

Elly Kolding 
Anna Kolding 
Lillian Kolding 

Evald Frandsen, 1897 - 1978 
Mary Frandsen, 1905 - 1976 

Svend Frandsen 
Grethe Frandsen 
Jørgen Frandsen 
Hugo Frandsen 
Benny Frandsen 

Esper Dahl, 1898 - 1971 
Kristine Dahl, 1904 - 1975 

Betty Dahl 
Bodil Dahl 
Poul Dahl (1947) 

 
vii

 Svend Frandsen blev udlært møbelsnedker i Borris i 1945. Senere uddannede han sig til arkitekt og drev i mange år 
arkitektfirma i Viborg. 
viii

 Betonvejen fra Sunds til Karup blev som et beskæftigelsesprojekt anlagt 1935 - 1937. 
ix

 Troldhedes store stadionanlæg blev anlagt i 1943. 
x
 Troldhede Boldklub og Troldhede Gymnastikforening blev slået sammen i 1945 og fik foreningsnavnet Troldhede 

Gymnastik og Idrætsforening. 
xi
 Se artikel i Hardsyssel Årbog 2012 

xii
 Folketællingen den 5. november 1930, Rindsholm og Vinkel sogne. 

 
Forfatter:  
Poul Dahl 
Pens. kommunikationschef 
Født 1947, opvokset i Troldhede. 
Tranevej 16, Grindsted 
9310 Vodskov 
 


