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Skærbækfortællinger 5
Gode historier — om dem vi husker — om det vi husker

FORORD
Vi tillader os at kalde denne femte udgave af ”Skærbækfortællinger” for et lille jubilæum,
vi ikke havde nået uden læsernes støtte. Derfor tak til alle, der på den ene eller anden
måde har bidraget til bogens indhold. I år har vi den glæde at kunne præsentere uddrag
fra en levende, morsom men også tankevækkende levnedsbeskrivelse. Det drejer sig om
savværksejer Jens Ottosens erindringer, hvor eksempelvis hans gode iagttagelsesevne
blandet med lune resulterer i en ganske underfundig beskrivelse af forskellene mellem
Skærbæk og Taulov. Hagenør Teglværk var i begyndelsen af forrige århundrede en af
egnens største arbejdspladser, som der kan fortælles meget om. Her har vi fået god hjælp
til fortællingen af Carl Jørgen Schouboe, en af konsul C. L. Schmidts efterkommere.
At tragiske hændelser kan kaste langvarige skygger i en families liv, har Sigurd Linds
døtre valgt at indvi os alle i.
I bogen findes to ”energifortællinger”, nemlig ”Branden på ELSAM” og ”De tre stærke piger”, ligesom forretningslivet er repræsenteret ved ”Lillebilforretningen”. Derudover er der
blevet plads til to vidt forskellige fiskerhistorier, noget om Skærbækhus, et kik i et klædeskab, samt to nyere fortællinger om børns fritidsinteresser. Således håber vi at have nået
hele raden rundt fra: Fiskeri og Landbrug – Handel og Håndværk – Store Virksomheder –
Kultur til - Historie og Offentlige institutioner.
Som noget nyt kan vi for 120 kr. tilbyde et USB-stik med den udsolgte: ”Skærbækfortællinger 1.”
Vi fortsætter med at fortælle ” om dem vi husker – om det vi husker”, hvilket vi kun kan
gøre med læsernes hjælp. Fortsæt endelig med det og god fornøjelse med denne bog.
Til slut siger vi tak for støtten til DONGEnergy A/S og til Dagli’Brugsen i Skærbæk, som
også tilbyder et arrangement på udgivelsesdagen.

Skærbæk den 5. november 2016
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Savværket
– Svære tider, men opfindsom og redelig adfærd –
Kort sagt, jeg er ham, der altid får ”skideballen”, når der laves en
fejl ligegyldigt, hvem der har lavet den – fra chefen til yngste mand men det er interessant, og jeg kan lide det!

Fra det gamle savværk

I 1954 opfordrede Nationalmuseet almindelige danskere til
at indsende deres erindringer. Jens Chr. Ottosen, født i 1888,
tog imod tilbuddet. Han kunne lide at skrive, havde altid ført
dagbog og var en god fortæller. Vi lader Jens fortælle om tiden
i Skærbæk fra 1916 – 1946.
”Den 26. februar 1916 ankom jeg til Skærbæk med hele min
opsparede kapital på 560 kr. Det var jo en meget beskeden
startkapital, men det var også en meget beskeden forretning,
jeg startede…. Savværket forpagtede jeg for 200 kr. om året….

Savværket
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Hele herligheden bestod af et træskur på
5,89 m2, en 5 hk petroleumsmotor, en
bloksav, en båndsav og en meget primitiv
rundsav. Sammenlagt blev det vurderet til i
alt 1.200 kr. Grunden, det var opført på, var
lejet, så dette lejemål måtte jeg jo også have
bragt i orden. Jeg fik det fastsat til en 10-årig
periode med en årlig leje på 50 kr. for 2.000
alen2 med strandret.
Og nu begik jeg min første store dumhed!

Savværkets nærmeste nabo, en fiskegrosserer, Peter
Børge sagde til mig, den dag jeg begyndte at reparere
på de gamle skure og maskiner, at jeg skulle lade
familien beholde deres gamle ragelse. Det var ikke
værd at spilde tid og kræfter på. Jeg skulle i stedet låne
en 5 – 6.000 kr., købe en plads på den anden side af
havnen og begynde med nogle nye og gode maskiner.
Så kunne jeg da tjene noget ved det. Han ville godt
kautionere for pengene. Jeg takkede for det pæne
tilbud, men jeg turde ikke. Jeg syntes, 6.000 kr. var så
kæmpe stor en gæld, så det var ikke til at se en ende
på. Jeg kunne ikke vide, at det blot få år efter ikke var
så forfærdelig mange penge.”

herligt nok, for saven kunne ikke skære så meget, så
det kunne give en dagløn…. Der kom en del brænde fra
skovene, som skulle skæres til kakkelovnsbrænde. Det
blev betalt med ca.1 kr. pr. rummeter, og da jeg kunne
skære 2 rummeter i timen, var det så absolut det
bedste arbejde (håndværkertimelønnen var på 70 øre).
Efterhånden som jeg fik arbejde nok som håndværker,
blev resultatet, at jeg arbejdede ude ved kunderne
7 – 10 timer om dagen, og så drev jeg savværket i min
fritid, så min arbejdsdag blev på 12 – 16 timer. Jeg
passede så regnskab, ungdomskomsammen og fornøjelser om søndagen.
Men en dag sidst i juli gik det galt! Jeg havde lovet en
mand at komme og reparere noget ved en port; men
ved savværket stod fire rummeter brænde, som jeg
bestemt havde lovet færdigskåret. Jeg havde regnet
med at skære det aftenen før, men var så træt, at jeg
ikke orkede det. Jeg havde lejet et par drenge i 11-års
alderen til at smide det savede træ ud på pladsen. Vi
skulle møde kl. 5½ om morgenen, så kunne vi få det
skåret, inden de skulle i skole og jeg på ”arbejde”. Da
vi kun manglede nogle få stk., spurgte den ene dreng,
hvad klokken var. De måtte jo ikke komme for sent
i skole. Jeg satte så ekstra fart på, og så skete det!
I mit hastværk så jeg ikke, at et stykke træ havde
en løs knast, som det kom til at stå på, og så snart
savtænderne fik fat i træet, rullede træet rundt og tog
min venstre hånd med ind i saven, så de 3 fingre blev
skåret omtrent over!

Jens fik arbejdsopgaver så som inventar til en butik,
vinduer til et hus og en stor lagerbygning….
”Der, hvor lagerbygningen skulle opføres, stod et mindre brændeskur, som jeg købte og kørte på ruller over
til Savværket. I skuret indrettede jeg et kombineret
kontor og soveværelse, og her boede jeg så i de 9 år,
der gik, til jeg blev gift.”
I erindringerne læser vi med mellemrum, hvordan
Jens får bedre og bedre save og mere motorkraft.
Det sker hver gang efter nøje overvejelser: Kan
udgifterne nu dækkes ind af de arbejdsmæssige
vindinger?
”Hen på foråret begyndte der at komme kunder med
stammer og kævler til opskæring, mest til bloksaven.
Det gik også nogenlunde, for dem kunne motoren
trække. Den gamle bloksav arbejdede så langsomt
(højeste gear = 9” pr. minut, i dag er højeste gear 65”
pr. min.). Jeg kunne passe et andet arbejde samtidig
med, at jeg så efter og passede bloksaven. Det var jo

Telefonen lukkede først op kl. 8, så der kunne ikke ringes. De to drenge cyklede så væddeløbskørsel de 5 km
til Taulov efter lægen. Denne satte sig straks på sin
cykel og kørte til Skærbæk. Det hele tog ca. 40 min…
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Da lægen så hånden, sagde han med det samme, at
det ville han ikke gøre noget ved, for han troede nok,
alle fingrene kunne reddes, når jeg kom på Kolding
Sygehus og fik det rigtigt behandlet. Så han rensede
sårene og lagde en foreløbig forbinding. Jeg lejede så
en fisker til at sejle mig til Kolding, og medens vi sejlede, sad jeg og regnede ud, at nu måtte jeg hellere få
min brok (som jeg havde døjet med i mange år) ordnet.
Så snart jeg var kommet ind på sygehuset, kom der en
ung kvindelig læge for at undersøge mig. Jeg fortalte
hende om min brok. ”Det var dog enestående, at jeg
kunne sanse det”, sagde hun, men det var meget fornuftigt, for brokoperationen ville jo ikke være så længe
om at hele som fingrene. Så ville hun undersøge min
brok; det var jeg nu noget forlegen ved; men jeg blev
da enig med mig selv om, at når det ikke generede
hende, kunne det jo heller ikke gøre mig noget. Tre
uger efter blev jeg udskrevet, og fingrene beholdt jeg…
Et udbytte havde jeg af sygehusopholdet. Jeg lå på
stue med en savskærer, og han lærte mig, hvordan jeg
skulle undgå gentagelser ved hjælp af en liste og en
slæbesko, meget simpelt, men effektivt.”

levnet for lidt tid til. Bevares, konstruktør Madsen var
en meget energisk og dygtig fagmand på det område.
Han viste, hvordan man lodder, retter og filer en båndsav, og hvilken tandform, der egner sig for de forskellige formål. Han viste os, hvordan man finder ”buler” i
en rundsav og retter dem og giver klingen den rigtige
spænding, og hvordan man skulle holde tænderne i
orden og rigtige former for de forskellige skæringer.
Men der var levnet for lidt tid til denne, den vigtigste
del af kurset.
Da jeg kom hjem med al min ”viden”, så skulle der
rigtig saves. Nu havde jeg jo lært, hvordan jeg skulle
bære mig ad, og så var der ikke mere petroleum! Det
var jo under den såkaldte ”Verdenskrig”. Petroleummet var for længst sluppet op. Men tyskerne ville
gerne købe fisk, og for at få fiskene frem, måtte de
sende petroleum til de savværker, der lavede fiskekasser. På den konto havde jeg kørt det sidste års tid; men
nu kunne tyskerne ikke skaffe det mere, så nu måtte
eksportørerne skovle fiskene løst i banevogne, og det
var ikke appetitlig føde.”

Jens meldte sig til et savskærerkursus på Teknologisk Institut i København. Det var ikke den store
succes, da undervisningen havde for ringe praktisk
indhold. På et tidspunkt spurgte Jens forsigtigt om,
hvilket omdrejningstal, der var mest økonomisk for
hans 5 HK-motor. Det lakoniske svar lød: ”Køb en
30 HK-motor”. Men han var jo også proprietærsøn,
som Jens bemærker.

Jens var ikke rådvild, så nu skulle petroleum erstattes af vindenergi. Men en ny vindmotor kostede
3.500 kr. og han tænkte, at der nok snart kom olie
igen, og så ville det være penge ud af vinduet. Han
købte derfor en gammel vindmotor for 600 kr. med
rådne trævinger og vindfløj, men med mange gode
råd om, hvordan han kunne istandsætte den. Han fik
den stablet op på et stativ til en højde på 34 m, men

”Så var undervisningen i pasning af petroleumsmotorer mere aktuel. Det var jo det, vi så godt som alle
sammen havde at slås med hjemme. Men først og
sidst var der jo savklingerne. Dem syntes vi, der blev

”…”ak” og ”ve” – Savværket lå på stranden og ca. 100
m. inde i landet hævede sig en kæde af ret høje bakker
med dale og slugter imellem, så selv om jeg byggede et ret højt træstativ og rejste møllens jernstativ

Savværket
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Skuret hvor Jens Ottosen boede i 9 år – og den famøse vindmølle

ovenpå, så manglede der et godt stykke i, at den
kunne række over bakkerne. Det betød, at når vinden
var ”ud af land”, dvs. fra øst – sydøst over nord til
nordvest, kunne den praktisk talt ikke bruges. Jeg fik jo
efterhånden lært at indrette mig efter forholdene. Jeg
samlede savearbejdet sammen i de vindstille perioder,

for så, når der blev blæst fra den rigtige side, at save
både dag og nat. I forårstiden var det meget almindeligt, at det ”flovede” af i mørkningen for så at friske op
igen hen ved 3-tiden. Så koblede jeg møllen til bloksaven og gik i seng. Jeg havde jo mit værksted omtrent
lige under møllen. Når der så hen på natten kom vind,
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Jens Chr. Ottosens beskedne savværk

begyndte bloksaven sin hamrende vandring frem
og tilbage. Så vågnede jeg, så lige en håndfuld koldt
vand i ansigtet, så gik det los, til det igen blev stille og
”hviletid”. Jeg husker engang, det begyndte at blæse en
onsdag, og så gik det med ca. to timers søvn hver nat
til søndag aften ved 20-tiden. Da var jeg færdig på nær
tre stk. træ. Jeg tog fat igen; men da faldt træet ned på
mine tæer. Så opgav jeg, stoppede maskineriet og gik
i seng med både tøj og sko på og sov lige til mandag
middag. Da kom en af min værtindes småpiger og

Savværket

kaldte på mig, vi skulle spise. De havde været der om
morgenen også; men da kunne de ikke vække mig.
Nå, det fik da også en ende. I foråret 1919 kom der
igen olie til landet. Samtidig strandede der en fiskekutter uden for Fredericia Havn og blev totalt vrag. I kutteren var en 10 HK motor. Den købte jeg for 1.500 kr.
Det viste sig, at den ingen skade havde taget, hverken
af strandingen eller af saltvandsbadet, så nu var jeg
bedre kørende.”

12

Jens fyldte 30 år i 1918 og indbød i den anledning

Nu følger en beskrivelse af havnebyggeri, by og
fiskerflåde:
”Da jeg i 1916 kom til Skærbæk, lå der, lidt spredt i
og uden om byen: 10 gårde på 20 – 50 ha. Nu er der
9 gårde. Endvidere lå der tre husmandsbrug, der nu
alle er borte. Et tog Skærbækværket, et er blevet til
minkfarm og frugtplantage, og et er lagt sammen med
naboejendommen. Så var der ”Overbyen”, hvor der var
vindmølle, smed, murer, maler, købmand og brugsforening samt 7 – 8 gamle huse. Fiskerbyen bestod af
20 – 22 gamle og nyere huse, dels langs med stranden og dels ind imellem og op ad siderne af bakkerne,
der danner en ujævn, men stejl grænse mellem de to
bydele.
I dag, 1954 har det samlede Skærbæk en befolkning
på ca. 700 + den helt nye funktionær by omkring fælleskraftcentralen (Skærbækværket). Denne udvikling
af byen i den sidste snes år har bevirket et livligt byggeri af parcelhuse spredt fuldstændig planløst omkring
i slugten og på bakkesiderne. Det er meget malerisk,
men i høj grad upraktisk. Det bliver ikke nogen let sag
for vore efterkommere at bringe praktisk system i
gader og vejnet.”

”30 – 40 unge mennesker af begge køn til i Kryb-ily Kro for sammen med mig at fejre den historiske
begivenhed. Jeg havde bestilt chokolade – kaffe – en
likør eller to, og bagefter en ”svingom” til Marcus’s
orkester. Og så for resten stod det jo enhver frit for
at forsyne sig med kroens varer efter lyst og råd. Jeg
tror nok, det blev, hvad man kalder en vellykket lille
fest. Den aften fulgte jeg for første gang Hansigne
Mortensen hjem. Hun var ikke, hvad man kalder en
skønhed; men der var noget friskt og umiddelbart
ved hende, der i høj grad tiltalte mig, og så havde jeg
følelsen af, at hun satte pris på mit selskab…. og kort
efter jul blev jeg præsenteret i hendes hjem. Jeg blev
meget elskværdigt og gæstfrit modtaget af fru og hr.
skomagermester Mortensen, Taulov, navnlig fruen var
overstrømmende.
Den kommende svigermor var meget snakkesalig, mens skomageren var af få ord. Han havde en
god iagttagelsesevne, var lun og kunne – uden for
konens domæne - fortælle morsomme historier. En
aften spurgte Jens ham om, hvorfor han altid var så
fåmælt. Skomageren svarede:

Som regel afgav Jens for billige tilbud på arbejdsopgaverne. Således også på et sidetræk til ophalingsbeddingen ved havnen. Hans nærmeste konkurrent
bød 16.000 kr. mod Jens’s 8.500 kr. – og så havde
Jens endda et overskud på 2.000 kr. Læren heraf
var:

”Det tager som regel tre – fire år at lære at tale, - - det
tager mange rigtig lang tid at lære at tie, og mange
lærer det aldrig”, og så satte han tre ”pløkker” i hvert
sit hul og slog dem i med et slag. ”Det kunststykke er
der ikke ret mange, der kan gøre mig efter.”

”Jeg kunne jo lige så godt have fået et overskud, der var
tre gange så stort, når blot jeg havde været fræk nok.”

I maj måned, på Hansignes fødselsdag, fik vi ringe
på. Det gik, efter svigermors bestemte ønske, meget
højtideligt til. Der var ikke tale om, at jeg måtte købe
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mening, at min lille pige,
for resten af sit liv, skal
begraves i det sure hul,
og til daglig leve sammen med de beskidte
fiskerkællinger!”
Jens får i klar tale fortalt,
at savværkets fremtid
ligger i Skærbæk, og at
fiskerkællingerne ikke i
nogen retning hverken
åndeligt eller legemligt
var mere beskidte end
fruerne i Taulov…

Jens Ottosens hus på Fjordvejen

begge ringe. Vi skulle købe hver sin, og så i familiens
overværelse skifte ringe – nå - jeg protesterede ikke,
det var jo billigere for mig, og så købte jeg en gave til
min kæreste for en lignende sum, som ringen ville
have kostet.
En byggegrund på 1000 m2 vest for havnen med
strandret blev købt for 800 kr. Her var det meningen,
at der skulle opføres et hus til det unge par.
”Da jeg næste gang kom til Taulov, fortalte jeg om mit
grundkøb …. Der blev en lang trykkende tavshed, så
udbrød fru Mortensen sørgmodigt:” Er det virkelig din

Savværket
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”..fra den dag blev forholdet til min kæreste og
hendes moder betydeligt
køligere. Det var et gammelt stridens æble, vi der
var kommet til at ”skære
i”. Taulov by var – og
er, en meget pæn stationsby med meget pæne gader,
pæne huse og pæne mennesker med pæne manerer.
Det ville aldrig falde en Taulovborger ind at gå ”over
gevind”, hvis nogen så eller hørte det. I Skærbæk var
det dengang næsten helt modsat: Vejen snoede sig i
bugter og sving ned mellem bakkerne, og husene var
bygget helt tilfældigt omkring mellem bakkerne og
langs stranden. Det var ikke regelret, og det var menneskene heller ikke. Kneb det for manden at få arbejdet fra hånden, så tog konen et nap med både i land og
på vand, og så kunne hun jo ikke altid se lige soigneret
ud…. Dertil kom, at de unge fiskere virkede afstikkende
imellem de andre unge ved baller eller andre fester,

fordi de stadig mødte op
i deres blå sømandstrøjer og sorte klædestøj.
Var der så en eller anden gårdmandssøn eller
håndværker, der var
letsindig nok til at lade
en eller anden nedsættende bemærkning falde,
så faldt der omgående
”brænde” ned. I løbet af
et øjeblik var samtlige
tilstedeværende fiskere
samlet i en fast klynge,
og hvis så ikke den fornærmende ”landkrabbe”
omgående kom med en
undskyldning, så skete
Fra venstre: Jens Chr. Ottosen, Carl Kissum, Søren Peder (Inge Nielsens onkel) - nr. 4 og 5 ukendte
der noget. Så sent som
i 1919 eller 1920 fandt
bedre maskinel og bygger en rambuk, en såkaldt
foredragsforeningens formand i Taulov anledning til
fiskebuk….
at udtale ved et møde, at ”Skærbækkerne var en slags
anden klasses mennesker”. Jo der var stadig ”kold krig”
med små skærmydsler mellem Skærbæk og Taulov,
og det er der stadig. Men nu er det blevet meget finere,
nu hedder det by patriotisme, nu ”slås” vi om, hvem af
byerne der kan få de dygtigste og fleste medlemmer
i sognerådet, så byen kan trække så mange fordele
som muligt til sig på den andens bekostning. Hidtil har
Taulov så absolut haft overtaget og har også benyttet
sig deraf.”

”den blev trukket af fire-fem mand i hver sit reb, ”fisk”.
Hiv o høj – træk og slip. På tælling eller helst på ”opsang”. Der var mange forskellige ”rammesange”. Jeg
kan desværre ikke huske nogen af dem; men de var
alle med tekst, der passede til 15, 20 eller 25 slag;
så var der pusterum i 4 – 5 min., og så på den igen.
Vi kunne skam ramme temmelig store pæle ned på
den måde.”
Hele sommeren 1922 rejser Jens landet tyndt:
familiebesøg på Herningegnen, til København, rundt
på Sjælland, Lolland, Falster og Fejø.

I efteråret 1919 sluttede forholdet til Hansigne, og
Jens kaster sig over nye arbejdsopgaver, får råd til
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”I efteråret 1922 havde jeg min første leverance af
tømmer, brædder og lægter til en nybygning. Hidtil
havde jeg kun haft ”kundeskæring”, dvs. jeg havde
opskåret det træ, som kunderne selv kom med, og så
selvfølgelig det, jeg selv skulle bruge som tømrermester. Men jeg var efterhånden blevet klar over, at det
blev til for lidt, så jeg averterede med levering af tømmer, lægter og brædder til ethvert formål. Samtidig fik
jeg forbindelse med et æggepakkeri i Kolding og leverede deres forbrug af ægeksportkasser…. efter den nye
havn var blevet færdig, steg forbruget af fiskekasser
stærkt, så nu var der ved at komme fart i foretagendet.

og svingede dem ind på pladsen. I de første år var mit
forbrug ikke ret stort, så da lejede jeg en af fiskerne til
at slæbe ”flåden” over, når jeg havde købt et parti. Da
jeg i 1921 begyndte at producere fiskekasser i større
mængder, købte jeg en stor jolle med en 6 HK. motor,
så jeg selv kunne slæbe træet hjem, når det passede
mig. Samtidig var det en udmærket udflugtsbåd. Den
kunne rumme 10 – 12 mennesker. Det var ikke så
sjældent, vi var en flok unge, der fik os en gemytlig
søndagsudflugt til en af de mange sommerrestauranter og fik vores eftermiddagskaffe eller en aftentur, når
der var bal på en af strand- pavillonerne….

I 1923 havde jeg fået fire faste medhjælpere på savværket, og da jeg stadig arbejdede som tømrer ved
siden af, måtte jeg som oftest til at file og slibe efter
fyraften og ofte op om morgenen for at tilrettelægge
produktionen og få gang i skæreriet, før jeg tog på arbejde. … Jeg havde, ligesom mine kollegaer, et forbandet dilemma at slås med, nemlig prisfaldet. Det kom i
små uberegnelige sæt, ind imellem dog som en ordentlig dukkert. Det gav både lussinger og bagslag, som
mange, især større forretninger, der ikke var særligt
velfunderede, ikke kunne klare. Det var ikke sjældent
i årene fra 1922 til 1925, at vi i aviserne kunne læse
om krakkede savværker eller trævarefabrikker.”

Det var en glimrende forretning at ”flåde” træet hjem.
Det viste sig, at mine transportudgifter på træet
fra skovningsstedet og til Savværket var betydeligt
mindre, end de var for et savværk i Agtrup, der lå lige
udenfor skoven. Han skulle jo have alt sit træ tilkørt
med hestevogn, hvorimod vi kunne tage det hvor som
helst i strandkanten nærmest skovningsstedet.
Om formiddagen, den første søndag i april 1924 lå
jeg og rodede inde under en maskine, der var noget i
vejen med, da jeg hørte et lille lystigt latterudbrud. Jeg
drejede uvilkårligt hovedet, og gennem en sprække i
bræddebeklædningen så jeg to par dameben spadsere
forbi. Jeg sagde uvilkårligt til mig selv: Det ene par er
de mest veldrejede dameben, jeg endnu har set. Jeg fik
mig hurtigst muligt arbejdet fri af maskinen og hen for
at kigge ud af vinduet. Men de var allerede forbi. Jeg
kunne se, at den højeste af dem var Mette, fruens søster på ”Elisabethsminde”. Jeg vidste, at gården skulle
have helt ny ”besætning” 1. april, så jeg tænkte, at den
lille var en af de nye piger, der skulle se byen. Jeg blev
hurtig enig med mig selv om, at det skulle undersøges snarest. Især skulle jeg have undersøgt, om den

På den anden side af fjorden ligger ”Stenderup skovdistrikt”. Her købte Jens i en årrække sit råtræ.
”Stammerne blev så kørt eller slæbt ned til stranden,
hvor en eller to mænd trillede stammerne i vandet og
koblede dem sammen med stålwire og kramper. Med
en motorbåd slæbte vi ”flåden” over til Savværket,
hvor vi med en primitiv svingkran hev stammerne op

Savværket
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I 1928 indtraf to
katastrofer: I foråret
knækkede krumtappen
i savværksmotoren
og kort efter stoppede
leverancen fra Stenderupskovene - skovrideren havde i en periode
hugget for meget træ og
plantet alt for lidt. Heldigvis fik Jens kontakt
med en planteskoleejer
Frost i Børkop:
”Der stod en mængde
fine graner på skråningen ned til stranden. De
kunne købes forholdsvis
billigt, fordi det var for kostbart at få dem slæbt op af
bakkerne og ind i landet. Jeg fandt på en praktisk og
nem måde at bygge ”flåder” på, og i tre år slæbte vi
flere tusinde m3 granstammer hjem fra Vejle Fjord
rundt om Trelde Næs og ned gennem Lillebælt hertil.
Det var hassard; men det gik kun galt en gang. Det var
billigt sluppet.
I 1929 begyndte arbejdet på Lillebæltsbroen. Jeg
havde først nogle små leverancer, men så fik jeg overdraget opskæringen af et stort parti svære bjælker til
en bedding, der skulle bruges ved søsætningen af de
sænkekasser, der danner fundamentet til pillerne.”
Nu så Jens mere lyst på fremtiden, og han besluttede at bygge et tidssvarende savværk. Men tiderne
var ugunstige med stor arbejdsløshed og mangel på
kapital:

Villy, Else, et barnebarn og Jens

øvrige del af kroppen svarede til benene. Det viste sig
at være tilfældet… og den 29. maj 1925 blev vi viet og
flyttede ind i vores nye hjem, Fjordvejen 35.”
Arbejde og økonomi gik op og ned i tiden, der fulgte;
men banken havde tiltro til Jens:
”Jeg husker, jeg engang var inde i banken med en veksel fra en entreprenør. Direktøren så lidt på den og trak
så lidt på det: ”Ham er vi nu ikke så glade for; han er
ikke så meget værd, og misforstå mig nu ikke, men De
er heller ikke meget værd. Ved De, hvor mange veksler
de har løbende?” Nej, det vidste jeg ikke helt nøjagtigt.
”De har for over 30.000 kr., og deres garantikonto er
på 3.500 kr., men vi har tillid til Dem, ellers gik det
ikke. Men De skal være forsigtig, og sigte Deres kunder lidt skrappere”, sagde direktøren.”
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Fra venstre: Ehlert, Else, Villy, Rita, Harry og Inge. Forrest ses Kirstine og Jens Chr. Ottosen

”Der regnes med, at der fra sidst i 20´erne til først i
30´erne gik fra 20 - 40.000 unge mænd mellem 19
og 24 år på de danske landeveje. Hvis ikke arbejdet
på Lillebæltsbroen var kommet i gang, var jeg vist
blevet nødt til at gå på landevejen sammen med de
unge… Samtidig begyndte der igen så småt at komme
gang i byggeriet, men til så små priser, at det i dag
virker helt latterligt at tænke tilbage på. Dertil kom, at
håndværksmestrene i en årrække ikke havde tjent
noget, så de var alle sammen fattige. … Da jeg også var
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fattig, kunne jeg ikke investere kapitalen i de 6 – 12
måneder, fra jeg købte råtræet, til jeg fik pengene hjem.
Vi klarede problemet ved i de fleste tilfælde at lave en
accept, en tre måneders veksel, der måtte fornyes en
eller to gange efter aftale med banken. Disse accepter
blev lagt ind i banken som depositum for bankens garantibevis til Skovkassen, som så ydede mig et halvt
års kredit på indkøbte effekter. Et lidt indviklet system;
men det klappede nogenlunde indtil oktober 1931 ---!!! Så kom katastrofen!
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Banken for Fredericia og Omegn standsede sine betalinger…. Så den 2. januar 1932 standsede jeg også
mine betalinger. Jeg så ingen anden udvej.”

jeg dog været arbejdsdygtig 52 uger om året siden
1934…”
Boet efter afdøde Frost krævede kompagniskabet
afviklet og de skyldige 14.000 kr. indbetalt. Da Jens
ikke kunne det, blev savværket i 1936 solgt til Harald Iversen for 17.500 kr.

Jens fik en aftale med planteskoleejer Frost, der
havde penge i savværket. Det blev et kompagniskab
helt på Frost’s præmisser med en lang og tung
arbejdsgang:
”Dette stærke afhængighedsforhold virkede i høj grad
deprimerende på mig, så jeg ofte opgav initiativet. Jeg
syntes ikke, det var ulejligheden værd at gå den lange
omvej for så lidt. Dertil kom, at jeg ikke var rask. Jeg
led af ischias. I tre - fire år havde jeg periodevis så
stærke smerter, så jeg næsten ikke kunne lade være
med at skrige. Det var især i forårstiden og forsommeren. Jeg søgte forskellige læger, også homøopat; men
det hjalp ikke. Så gav jeg mig til at tage kolde afvaskninger med efterfølgende kraftige frotteringer og lidt
muskelgymnastik hver morgen. Det hjalp så meget,
at jeg kunne holde mig nogenlunde i bevægelse; men
egentlig arbejde kunne jeg ikke udføre.
Omsider fandt jeg frem til en såkaldt naturlæge. Han
gav mig noget massage, dvs. tryk og strygninger over
hofte- og lændepartiet. Efter to - tre behandlinger var
jeg rask. Det er sket et par gange senere, at jeg har
løftet for hårdt eller taget et ”forkert” tag, så jeg ikke
kunne rette ryggen. Så er jeg straks taget til ”den
kloge mand”, og han har taget det væk i løbet af fem-ti
minutter. Jeg har dog hver gang først tilkaldt lægen (af
hensyn til sygekasse og forsikring). Lægens diagnose
lyder hver gang på lumbago. Derefter ordinerer han
sengeleje og smertestillende piller. Sygdommen kan
ikke helbredes; men ved den kloge mands hjælp har

”… men der blev skam ikke noget til mig, efter opgivende slugte sagføreromkostningerne det hele. Men jeg
slap da for konkurs, og jeg fik lov at beholde beboelseshuset, det var nemlig prioriteret så højt, at det ikke var
værd at røre ved…”
Iversen var kontor- og handelsuddannet, så han
havde brug for en kyndig formand og arbejdsleder.
Derfor blev Jens på savværket til en ugeløn på 55
kr. alle årets 52 uger. Det gav mere end de sidste
år som selvstændig. Han havde været bange for, at
tiden ville falde ham lang – nu kun 8 timers dagligt
arbejde – men der var
”… noget andet, der tog meget hårdere på mig, nemlig
mine medborgeres reaktion på min degradering til
arbejdsmand. Jeg var på det tidspunkt i bestyrelsen for
Taulov Forsamlingshus, Taulov Foredragsforening og
Taulov Sogns Håndværkerforening. Der var jeg også
i et tre mands udvalg for ledelsen af den ”Tekniske
Skole”. Alle fire institutioner ”glemte rent tilfældigt”
at sende mødeindkaldelser til mig. Der var kun en af
foreningerne, der gav mig en undskyldning, nemlig
foredragsforeningen. De havde jo valgt en anden til
bestyrelsen, da jeg ikke var mødt. Men de håbede
da, jeg ville undskylde og fortsætte som medlem. Det
bedrøvede mig meget. Jeg havde altid haft lyst til at
komme ud blandt mennesker, lidt andre end dem man
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går med til daglig, se deres levemåde og høre deres
meninger og anskuelser, få lejlighed til at diskutere
forhold og problemer, der ligger uden for den daglige
trummerum. Jeg mente at have gjort en ret betydelig
indsats i de nævnte foreninger, og at jeg af den grund
var blevet valgt ind i ledelsen.
Det gik nu op for mig, at det var savværksejeren og
ikke personen, der var stemt på, og da savværksejeren blev likvideret, havde personen ingen interesse.
Det er efterhånden gået op for mig, at det meget ofte
er offentlighedens løn til de mennesker, der ofrer sig i
offentlighedens tjeneste. ”Utak er verdens løn.”

Rent arbejdsmæssigt betød min omstilling fra chef til
arbejdsmand ikke ret meget. Jeg var stadig, som jeg
altid har været, altmuligmand. Min hovedopgave var
stadig at file og slibe og sørge for, at værktøjet altid var
i orden, og at ”maskinerne gik” som de skulle. Dette
optog ca. 1/3 af min tid. Resten af tiden var og er jeg
stadig savskærer, ellers arbejder jeg ved hvad som
helst. Jeg har aldrig haft nogen fast plads, der er intet
arbejde på Savværket jeg ikke kan udføre…. Jeg forestår afkortning og sortering af råtræet, sortering og
optælling af færdigvarer, kort sagt, jeg er ham, der altid får ”skideballerne”, når der laves en fejl, ligegyldigt
hvem der har lavet den – fra chefen til yngste mand;
men det er interessant og jeg kan lide det!”

Det blev ikke nær så slemt at få tiden til at gå efter
fyraften, som jeg havde tænkt mig. Det viste sig, at
der var god brug for en ”biksehåndværker” her i byen.
Jeg fik med det samme alt det, jeg kunne overkomme
i min fritid. Jeg fik indrettet et lille værksted i udhuset,
her lavede jeg så forskellige småting og reparationer.
Størstedelen af arbejdet foregik i husene. Det var begrænset, hvad der kunne laves efter fyraften, men det
gav dog en ikke helt ubetydelig ekstra indtægt, som vi
havde god brug for. Vi var efterhånden blevet en stor
familie, tre piger og to drenge og så min mor. Hun fik
aldersrente; men de 45 kr. om måneden kunne hun jo
slet ikke leve af….
I efteråret 1938 skulle vi have bygget et højt lagerskur
på Savværket. Der kom min tekniske og håndværksmæssige uddannelse til nytte. Jeg lavede tegninger
og udførte også arbejdet. Det samme gentog sig, da vi
i 1946 helt ombyggede savværket, så det nu er fuldt
moderne med fileværksted, frokoststue, kasseværksted og lagerrum på 1. sal. I øjeblikket har vi planer om
at overbygge en stor del af lagerpladsen i to etager,
med siloer til savsmuld og affaldsbrænde…

Savværket

Jens Chr. Ottosens underskrift
Den 29. maj 1925 blev Jens viet til Kirstine Jensen
fra Frøbjerg på Fyn. Sammen fik de børnene: Else, Villy,
Rita, Ehlert, Inge og Harry
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Martin Laursen, der var ansat på Skærbæk Savværk
fortæller:
I vinteren 1950-51 hærgede en influenzalignende
sygdom området. Man kunne dog ikke kalde det en
epidemi; men rigtig mange måtte holde sengen i en
længere periode.
Harald Iversen, der på det tidspunkt ejede savværket,
spurgte Martin, om ikke han havde lagt mærke til, at
en af folkene i skæreriet, Søren Christiansen gik og
hang med næbet. Det lignede ham jo ikke, og Iversen
mente, at Søren skulle lade lægen se på ham. Martin
fik opgaven med at få overtalt Søren, så skulle Iversen nok ringe til Peder Fischer, lægen i Taulov.
Søren blev overtalt, og fik en tid hos lægen samme
dag. På det tidspunkt rådede savværket ikke over
en personbil, så Martin startede sin Chevrolet. På
klinikken blev de modtaget af fru Fischer, en noget
stram dame. Da Søren kom ud fulgt af lægen, fortalte denne, at han mente, det var en lungebetændelse.
Søren skulle holde sengen en tid, og der ville komme
medicin, penicillin med rutebilen kl. 17.30.
Da Martin næste morgen kom på arbejde, sad Søren
som han plejede på en trillebør. På spørgsmålet: ”Er
du ikke syg?”, svarede han: ”Det var da i går.” – ”Jamen hvad så med pillerne, Søren?” Jo, dem havde
han da spist aftenen før, alle sammen!
”Men du kan også tro, at det kneb med at få de sidste
ned. Det hjalp, da Ane fandt en halv flaske Brøndum,
der var blevet til overs nytårsaften.” Den virkede, Sø-
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Nogle af de første penicillin tabletter

ren faldt i søvn, vågnede tidligt, lavede morgenmad
og mente, at han ligeså godt kunne gå på arbejde.
Da Iversen hen på formiddagen mødte op på savværket, blev der stor opstandelse. Han ringede
straks til lægen, der dog kunne trøste ham med, at
når Søren ikke på dette tidspunkt var død, ville han
nok overleve!

MIRAKELKUR

Branden på ELSAM
– kunst og kontrol gik op i røg –
Denne tropehede lørdag strømmede ELSAM’s medarbejdere til
fra nær og fjern. Mange forlod sommerhus og strand, da det rygtedes, at ELSAM brændte. De ville hjælpe til med at redde værdier
og rydde op. Uden denne indsats havde det ikke været muligt at
redde så meget, som det lykkedes.

Tavlesalen med Poul Gernes udsmykning

En sommerlørdag
Lørdag den 6. juli 1991, kl. 11.17 blev tavlevagten på
ELSAM og Fredericia Brandvæsen alarmeret af den
automatiske brandalarm. Et leje i en elmotor i ventilationsanlægget på loftet af den ældste bygning var kørt
”varm” og havde startet branden. ELSAM’s arkivalier
fra organisationens første 30 år lå på dette loft.
Et par personer, der stod ved busstoppestedet ca. seks
minutter tidligere, så eller hørte intet.
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Ilden bredte sig med lynets fart
I første omgang så branden ud til at være ret begrænset. Man regnede med, at ilden ville blive effektivt stoppet af brandmuren ind til den nye kontrolrumsbygning
fra 1979. Men en støveksplosion på det knastørre loft
væltede brandmuren, og ilden bredte sig lynhurtigt på
loftet henover kontrolrummet, hvor Niels Jørgensen
var på vagt uden at vide, at loftet over ham brændte.
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Slukningsarbejdet
Allerede da brandinspektøren ankommer 11 minutter
efter alarmen, er branden så voldsom, at strålevarme
forhindrer brandmændene i at komme nærmere på
bygningen end tre-fire meter. Flammerne er høje, og
gråsort røg vælter ud mellem tagstenene. Ilden når
kontrolrummet, og vagthavende forlader det kl. 11.50.
Ikke ét instrument, ikke ét stykke papir bliver reddet.
Poul Gernes nye, farverige udsmykning bliver også
flammernes bytte.
Det første slukningskøretøj fra Fredericia ankommer
kl. 11.31. Brandvæsenet her har et minimalt beredskab på vagt, og på grund af 6. juli festen har de svært
ved at mobilisere flere folk. Da brandens omfang
bliver tydelig, kaldes der på assistance. Middelfart
Brandvæsen, Vejle Brandvæsen, Falck i Kolding samt
Civilforsvaret fra Fredericia og Haderslev bidrager
til slukningsarbejdet. Branden er først under kontrol
omkring kl. 14.00. Cirka fire timer senere er branden
slukket, og Fredericia Brandvæsen forlader Skærbæk
på nær to brandmænd og to fra civilforsvaret. De holder brandvagt til søndag middag, hvor ISS Securitas
overtager.
Den vitale elforsyning genoprettes hurtigt
Da nødkontrolrummet på ELSAM blev forladt på
grund af røg, tog de regionale kontrolrum på værkerne sig af driftsovervågningen. Men syv timer efter,
at branden var opstået, det vil sige ved 18-tiden,
havde vagthavende i driftsafdelingen atter fuld
kontrol over det jysk-fynske el-system fra nødkontrolrummet.
På et tidligere tidspunkt var der blevet sat spørgsmålstegn ved behovet for et nødkontrolrum. Nu
stod det klart for enhver, at det var der, ligesom det

Folk fra byen følger slukningsarbejdet

var blevet tydeliggjort, at nødkontrolrummet burde
placeres på en anden lokalitet.
Mindre end et døgn efter branden var afdelingens off-line
EDB-funktion i drift. Det skyldtes blandt andet en hurtig
indsats fra en række medarbejdere, der lørdag flyttede
EDB-materiale over i kantinen eller overdækkede det
med plastik og presenninger for at undgå vandskade.
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Ingeniør Arne Ring Nielsen i samtale med politiet

Skader og oprydning
I følge ELSAM-Posten blev de samlede skader opgjort
til 30-50 mio. kr. Mange arkivalier, der var placeret
på loftet og i kontorerne, gik op i flammer. Konsekvensen heraf er begrænsede muligheder for at studere
ELSAMs første år.
Jens Jørgen Rype kontaktede Davidsen Partners med
henblik på oprydning efter branden. De stillede søndag
morgen med 24 mand, der fik ryddet brandtomten.

Branden på ELSAM

Udover at få nødkontrolfunktionen i gang lykkedes det
i løbet af weekenden 6.-7. juli
— at få lagt en plan for, hvor driftsafdelingens
medarbejdere skulle placeres mandag
morgen,
— at rydde driftsetagen for brugbar dokumentation og
— at få udarbejdet en plan for bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med genopbygningen.
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Om mandagen troppede repræsentanter fra
forsikringsfirmaet Kongelig Brand op sammen med konsulenter fra ingeniørfirmaet
Leif Hansen, København. De blev positivt
overraskede over både oprydning og den
allerede planlagte genopbygning. Efterfølgende brugte brandforsikringen ELSAMs
planlægning som skoleeksempel overfor
andre skadelidte. Indflytningen i kontorerne
skete i december, og det nye kontrolrum
blev bemandet i april 1992. Men Gernes
farveglade udsmykning var for altid gået op
i røg.
Driftschef Arne Ring-Nielsen skriver i sin
artikel ”Set i bakspejlet”: ”Hvis det var dybt
Røgdykkere

Mindre end 30 timer efter branden modtog værkerne deres køreplan for mandag, og godt en uge
efter branden var der tale om normal drift.

tragisk at se sin arbejdsplads og sit arbejde
gå op i røg, så blev dette set i bakspejlet
vendt til noget ekstremt positivt, idet denne
hændelse bragte den gamle pionerånd fra
firmaets start i focus. Samtlige medarbejdere havde et fælles mål at kæmpe for, og hver
enkelt ydede en formidabel indsats. Denne
tropehede lørdag strømmede ELSAMs medarbejdere til fra nær og fjern. Mange forlod
sommerhus og strand, da det rygtedes, at
ELSAM brændte. De ville hjælpe til med
at redde værdier og rydde op. Uden denne
indsats havde det ikke været muligt at redde
så meget, som det lykkedes.”
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Skærbækhus
– Vores samlingssted –
Lejemålet gælder kun for et år ad gangen, og hver gang elevtallet er gået op, har
skiftende skolebestyrelser følt sig fristet til at lægge billet ind på huset. Indtil nu
har Beboerforeningen klaret frisag hver gang gennem 22 år.

I 1970’erne manglede foreninger og klubber i den
grad et egentligt forsamlingshus i Skærbæk. Ganske
vist havde man i en årrække haft ”brugsret” over skolens store kælderlokale med et lille køkken og toiletadgang. Men på grund af det voksende elevtal var lokalet
blevet inddraget til musikundervisning. Fritstående
musikinstrumenter og foreningsaktiviteter var ikke en
god kombination, så gennem 10-15 år prægede hjemløshed de foreninger, der længtes efter et ”fast sted”.
På skolen blev der i 1973 opført to træpavilloner,
begge indrettet til klasselokaler. I den ene pavillon blev
der senere indrettet et folkebibliotek. I 1992 besluttede Fredericia Byråd, at folkebiblioteket skulle lægges
sammen med skolebiblioteket til et fælles ”Læringscenter”. Da elevtallet senere var faldende, stod de to
pavilloner ledige. Den ene blev foræret til en motorsportsklub i Egum. Men hvad skulle der ske med den
anden?
Heldigvis var Jonna Heebøll, skolens sekretær og
samtidig formand for Beboerforeningen, vaks ved
havelågen. Hvorfor ikke bruge den tomme pavillon til
forsamlingshus? Jonna tog en snak med skolelederen,
Peder Bro, der forelagde ideen for skolebestyrelsen.
Her mente man, at der igen kunne opstå et behov for
flere lokaler, så tommelfingeren blev vendt nedad. Der
måtte trykkes på andre knapper, hvorfor Jonna kontaktede et par byrådsmedlemmer, der heldigvis kunne
se både behovet og muligheden. Så blev der sendt
en ansøgning til Fredericia Kommunes skoleafdeling
om lov til at anvende pavillonen til fælles bedste for
borgerne i Skærbæk.
Eget hus ønskes – aftalen falder på plads
Resultatet blev, at Beboerforeningen har brugsretten
til huset, hvilket indebærer, at al indvendig vedligehol-
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delse påhviler Beboerforeningen, mens kommunen
tager sig af det udvendige. Lejemålet gælder kun for
et år ad gangen, og hver gang elevtallet siden er gået
op, har skiftende skolebestyrelser følt sig fristet til at
lægge billet ind på huset. Indtil nu har Beboerforeningen klaret frisag hver gang gennem 22 år. Den første
aftale blev indgået 1. oktober 1993.
Frivilligt arbejde
Flere folk blev med Karl-Erik Friis som formand
involveret i husets forvandling. Køkken, garderobe
og ikke mindst toiletter skulle indrettes, nyt inventar
skulle på plads, lys placeres og gardiner hænges op.
En konkurrence om et godt navn til huset var udskrevet, og lejekontrakter udformet. Birthe Nielsen vandt
navnekonkurrencen med forslaget: ”Skærbækhus”.
Nogle syntes, at det lød som navnet på et plejehjem;
men hvem tænker over det nu?
Når en træpavillon skal omdannes til et velfungerende forsamlingshus, kalder det på iderigdom, arbejdskraft og penge. En styregruppe bestående af: Arne
Brandt Pedersen, Birgit Ørum, Karl-Erik Friis og Jonna Heebøll besøgte andre forsamlingshuse for at få
gode ideer til indretningen. En ”dørklokkegruppe” på
13 personer gik rundt i byen for at høre, hvor meget
beboerne var villige til at donere til fælles bedste. I
alt 334 husstande spyttede 41.000 kr. i kassen. Det
var glædeligt, at der kun var en difference på 500 kr.
mellem det lovede og det indsamlede beløb. Til det
lokalt indsamlede beløb kunne der lægges 25.000 kr.
fra forskellige fonde.
Der var stadig et stykke vej til målet, og heldigvis
mange gode ideer til at nå det. Der blev solgt lodder
til et patchwork sengetæppe i Den Danske Banks
Skærbækafdeling. Her var tæppet også udstillet. Det
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Fra venstre: Karl Erik Friis, Birgit Ørum, Jonna Heebøl og Arne Brandt Pedersen

var designet og syet af Birgit Ørum med god hjælp
fra Astrid Petersen og Jeane Juul. Den 26. november
var der åbent hus, hvor trækplasteret var en borddækningskonkurrence mellem lokale forretningsdrivende. De besøgene kunne også nyde de ophængte

malerier, udført af de lokale kunstnere Sys Hasforth
Korshøj og Gunner Rasmussen. Kaffebord med hjemmebagte kager til en pæn pris gav ekstra penge til
huset. Dagen efter, 1. søndag i advent blev juletræet
tændt på havnen. Med et jazzorkester i spidsen gik
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Helge Heebøl fast mand på arbejdsholdet

alle til pavillonen, hvor folkedanserne gav opvisning,
og man kunne nyde maleriudstillingen samt købe
gløgg og æbleskiver.
Skærbækhus indvies med brask og bram
Den 16. april 1994 blev Skærbækhus indviet, og loddet på patchworktæppet trukket. Karen Brandt Pedersen blev vinder, og typisk for den familie videregav de
tæppet til Skærbækhus, hvor det pyntede i mange år.
Borgmester J. B. Nielsen holdt åbningstalen. Han
priste initiativet og ønskede mange leveår for Skærbækhus. At han også havde en pengegave med, lunede godt. Der var pyntet op med flag foran huset, og
beboerforeningen havde inviteret samtlige beboere til
frokost og/eller kaffebord. Mange havde sagt ja, tak.
Da folk skulle hjem, blev der sat noget af et punktum
for en dejlig dag i fællesskabets tegn, idet købmand
Albrechtsen ved afgangen lige lagde tre flagstænger
ned med sin bil …… bom, bom, bom.

Skærbækhus

Udlejning og vedligehold
I 1994 var udlejningsprisen 600 kr. for et weekend
arrangement og 50 kr. for en foreningsaften. I 2016
kan foreninger stadig slippe med 50 kr. for en aften,
mens weekendlejen er steget til 1.400 kr. Udlejningen foregår via Beboerforeningens hjemmeside:
www.skaerbaeknet.dk. Alle beboere i både Skærbæk
og Taulov har nu mulighed for at benytte huset, når
blot ordensreglementet overholdes. På et tidspunkt
blev det en lydmæssig udfordring at bo overfor Skærbækhus. Støjniveauet var højt, hvorfor der kom en
tilføjelse til ordensreglerne om at lukke vinduerne kl.
1.00, så nu er det meget sjældent, at der bliver klaget
over støjgener.
Huset har i årenes løb gennemgået en forvandling
fra at være en træbarak til at blive et dejligt forsamlingshus. Der er sket løbende udskiftninger af inventar, maskiner, gardiner m.m. Her har både Jonna og
hendes mand, Helge ydet en formidabel indsats.
For seks år siden blev patchworktæppet udskiftet
med en udsmykning af Vickie Haugaard. Hjælperne
fra det nystiftede ”Skærbæk Bylaug” forsynede sidste år loftet med støjdæmpende plader. Det hjalp.
Fredericia Kommune har stået for den udvendige del,
og har bl.a. sat nye vinduer i og skiftet træbeklædningen. Her var det lige ved at gå galt. Kommunen ville
betale for malingen; men arbejdet skulle udføres af
brugerne. Malingen blev afhentet på Entreprenørgården; men farven var sort, og huset havde altid
været rødt. Den udleveringsansvarlige var ubøjelig,
så Jonna kørte til nærmeste forhandler, hvor hun fik
byttet malingen til rød. Ingen har senere spurgt ind til
Skærbækhus’ fine røde farve.
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Udstilling fra ”Arbejdende værksteder”

Husets brugere
Naturligvis var det Jonna og Helge, der stod for tyvstarten, idet de allerede holdt en fest den 28. december 1993, hvor intet var på plads. Alligevel lykkedes
festen, og siden da har der været holdt utallige familiefester i Skærbækhus.
”Café-eftermiddage”, styret af Birgit Ørum og Jonna
har eksisteret siden 1994. Et af de første år var der
koncert med ”Tørfisk”. Et andet år blev der holdt
”Madbix”, hvor folk kom og spiste sammen en gang

om måneden. Mange foreninger, bl.a. Skærbæk Amatør Teater, Taulov-Skærbæk Folkedansere, Bridgeklubben Kort og Godt, stolegymnastik samt Skærbæk
Aftenskole hører til de faste lejere.
I alle årene har der været afholdt særdeles velbesøgte
borgermøder om udviklingen i Skærbæk samt vælgermøder op til valgene. Tit er der blevet slæbt ekstra
stole ind, så folk har siddet som sild i en tønde. Alt i alt
har Skærbækhus dækket et bredt spektrum af aktiviteter.
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Optimisterne
– Vind i sejlene –
Man formåede at smitte børnene med sejlglæde, sammenhold,
pligtfølelse og stolthed, når noget lykkedes.

Hvad får hverdagstravle fædre og mødre til flere gange om ugen at trodse vejrliget for at give ikke én, men
begge hænder til træning af Skærbæks optimistsejlere? Spørger man dem, er de ikke i tvivl om svarene:

Knud Albrechtsen havde livet igennem en kærlighed
til optimistjollen. Ved en generalforsamling i Skærbæk
Bådeklub i 1986, kort efter at lystbådehavnen var
taget i brug, skulle man drøfte et forslag om at forbyde
optimisterne at sejle ud af havnen samtidig med aftenkapsejladsen for kølbåde. ”Hvis kølbådene ikke kan
finde ud af sejlreglerne og tage hensyn til optimisterne,
så foreslår jeg, at de bliver på land”, lød det tørt fra
Knud. Forslaget blev forkastet!

— Fællesskab og interessedeling mellem
forælder og barn,
— samarbejde både mellem børn og mellem
forældre,
— børnene lærer at træffe beslutninger
— og børnenes ansvarsfølelse udvikles.

Oh, nu går det – og nu går det bare ikke
Selv om man har hørt godt efter, når teorien om
sejladsteknik er blevet gennemgået, og selv om man
har prøvet at kæntre med en båd i et svømmebassin,
så er der meget at tænke på og gøre rigtigt de første
gange, man er på egen hånd i båden. Båden styres og
trimmes - med roret, sværdet, skødet, bomnedhalet og
sejlerens placering i båden. Men det er mange ting at
have styr på, når man kun er otte år.

Da optimistjoller slog sæbekassebiler
I 1960’erne var det en yndet sport at bygge sæbekassebiler for så at suse ned ad bl.a. Nyvej til skræk for
beboerne. På et tidspunkt blev det for meget for købmand Knud Albrechtsen. Han spurgte sønnen, Hans
Henrik om ikke det kunne være en god ide at ”udnytte”
fjorden i stedet for. Det ville ikke genere så mange, og
nu kunne man købe optimistjoller.

Et er at have hørt om en ”rummer” og en ”skralder”,
men hvad er det for nogle størrelser? Hvordan får
man styr på det? Føling med vindspring skal øves og
diskuteres flere gange, før barnet er helt med og kan
sige: ”Nå, var det derfor, jeg blev sejlet agterud – jeg
var på den forkerte halse” - sejlsprog, der kun forstås
af de indviede. - Jo flere fejl barnet laver, jo bedre bliver
det til at vurdere situationer og træffe de rigtige beslutninger – om det så koster nogle ture i baljen. Naturligvis er der hele tiden voksne i ledsagebåde til at komme
med tilråb, vejlede – og hjælpe med at få båden vendt
igen, hvis uheldet er ude.

Den lidt ældre Hans Bach havde et fritidsjob hos købmand Albrechtsen, og han var ligesom Hans Henrik
med på ideen. De to drenge kom i gang på hver deres
måde. Dansk Sejlerunion havde offentliggjort tegninger af optimistjollen, og i Lunderskov kunne den købes
som samlesæt. Da Hans Bach havde fået sparet
halvdelen af beløbet sammen, kørte han med sin far
til Lunderskov, og så var der dømt samlearbejde til
far og søn. Hans Henrik fik sin jolle på lidt lettere vis,
idet Knud købte en af de tre joller, som bådebygger
Thuesen i Bramdrupdam havde. Drengene fik hjælp af
Knud til at lære at sejle, og Hans Henrik sejlede også i
klubber i Kolding og Fredericia.

Optimisterne

Optimistsejlerne er aktive næsten hele året. Kan de
ikke komme på vandet, så kan de få teoretisk under-
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Optimister i flok - klar til kapsejllads

visning i trimning af båden, søfartsregler, navigation,
sejladstaktik eller deltage i vedligeholdelse af både,
grej og klubhus.
En af forældrene udtrykker den sindsstemning, der
indfinder sig, når man bliver vidne til, at nu har den
unge sejler fat i sejlsportens hjerte – nu er både teknik,
strategi og læsning af vejr og strømforhold på plads.
”Den følelse kan ikke beskrives, da det lykkedes for min

pige at overvinde grænsen mellem frygt og kærlighed
til sejlsporten – jeg var selv pavestolt”.
Stærk Skærbækgruppe
Skærbæks beliggenhed ved beskyttet farvand kalder
helt naturligt på børn og voksne, der har lyst til at
dyrke sejlsport. Derfor gik der ikke længe, før de næste
”optimistbølger” kom.
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Sejlladsen er skudt i gang

I begyndelsen af 1970’erne fik en lille skare sejlsportinteresserede forældre med børn således stablet optimistsejladsen på benene. Flokken voksede ret hurtigt,
og så blev LYC (Lillebælt Yachtklub)’s juniorafdeling
dannet. Her var der plads til alle, både elitesejlere og
de mere socialt interesserede sejlere. Forældrene sørgede for faciliteterne på jollepladsen, bl.a. etablering af
en ny bro og et slæbested. Carl Eggerts faldefærdige
skur blev revet ned og et nyt bygget, så der var plads
til grejet.

Optimisterne

De ugentlige sejladsaftener blev suppleret med jollestævner dels for de øvrige klubber i Lillebæltskredsen, dels landsstævner.
Flere af optimisterne fra denne ”bølge” blev rigtig gode
sejlere, der senere virkede som mentorer for næste
generation.
I 1982 gav Arne Pagh LYC’s juniorafdeling lov til at
benytte strandareal og bro ved Kalvsbjerg. Ved fortsat
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Når man er tilmeldt et stævne, har man pligt til at deltage. Det viste en dreng med stor tydelighed, da han
kun sprang én sejlads over – han skulle lige hjem og
konfirmeres. På forhånd er det umuligt både at regne
ud, hvor lang tid en sejlads varer, og hvornår den næste starter, så det var noget af en præstation, at det
lykkedes for ham.

velvilje fra Paghfamilien blev det i mange år optimisternes tilholdssted, og i 1987 donerede ELSAM en
skurvogn til vintrenes klubaktiviteter. Den blev senere
forsynet med en ”knast”, så der blev plads til de
mange optimister.
LYC blev i forbindelse med marinaens etablering omdøbt til SBK, Skærbæk Bådeklub.

En af optimisternes fra denne tredje ”bølge”, Michael
Møller Hansen er netop i år blevet udtaget til OL i Brasilien – nu sejler han Laser jolle.

Forældresamarbejdet stod stærkt gennem årene. Man
formåede at smitte børnene med sejlglæde, sammenhold, pligtfølelse og stolthed, når noget lykkedes. Det
lå helt klart, at en forbedring af sejltid lå på linje med
udtagelse til et stævne, at nok var det flot, hvis man
opnåede en medalje, men det var også flot, hvis man
ikke havde misset en eneste sejladsaften. At børnene
hele tiden var opmærksomme på farlige situationer
og hjalp til, også hvis de ikke selv var indblandet, stod
klart for dem. Her er nogle eksempler:

Lillebæltkredsens karavane
Det gode sammenhold mellem børn og forældre resulterede dels i weekend – dels i feriekaravaner. Som
lokkemad for nye børn og forældre blev der i mange
år arrangeret en tur til Gardasøen for at varme op til
sæsonen. Om dagen blev der sejlet, og om aftenen
hygget.
Der blev stort set sejlet hele året for at holde formen
ved lige. Kun i januar og februar holdt man inde. Julesejladsen, hvor alle sejlede med nissehuer, var afslutningen på året.

Første gang klubben deltog i et stævne – Assens
1987, fik et medlem en præmie, selv om han ikke var i
den officielle medaljerække.
Et andet medlem blev årets sejler, selv om han ikke
havde fået de bedste placeringer; men han havde
deltaget i alle træninger og alle stævner.

Ved stævner blev der sørget for, at børnene kom
tidligt i seng, så de var friske til at sejle om morgenen.
Mange husker dog den episode, hvor døren til campingvognen gik op, og det lød fra to af børnene: ”Nu vil
vi gerne ha’ ro”. Så var der dømt stille hygge.

Midt i Kolding Fjord observerede to skærbækoptimister en synkende jolle. En af de unge sejlere tog jolleføreren over i sin egen båd, mens den anden slæbte den
synkende skude i land. Manøvren blev fulgt i kikkert
fra land, hvor der var glæde over den prompte og flotte
redning.

De mange udlandsture til NM, EM, VM og andre stævner bød på specielle oplevelser. I 1988 var der EM ved
Balatonsøen i Ungarn. Her så børnene for første gang
grænsevagter med maskinpistoler, og et besøg hos
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pen oprettede en støtteforening til gavn for
optimistarbejdet. Renten
af den indskudte kapital
var høj i 1980’erne, og så
var den skattefri, da den
tilfaldt en forening. Renteafkastet blev benyttet
til de mange optimistaktiviteter.
Hvis man går med en
mester i maven, kræver det som i alle andre
sportsgrene, at man
træner, træner og træner.
Det gjorde de så, og i
1987 blev en Skærbækoptimist for første gang
udtaget til VM i Holland.
I de følgende år frem til
midten af halvfemserne
var der altid deltagelse af en eller flere skærbæksejlere
til DM, NM, EM og VM. Der blev afholdt DM for piger i
Skærbæk i 1993. Samme år deltog en skærbæksejler,
en pige i EM i Belfast i Nordirland og vandt sølv.
Skærbæk var pludselig blevet kendt på landkortet for
sine dygtige sejlere. Juniorafdelingen blev kontaktet
af Dansk Sejlunion, der ville vide, hvad forklaringen på
denne succes var. Den var ganske enkel - en masse
engagerede unge og dertil forældreopbakning.

På samme kurs

ørelægen afslørede landets mangel på velfærd: Pudset
var ved at falde af konsultationsværelsets vægge, og
døre var der ingen af.
Økonomi, sponsorer og placeringer
Forældre i juniorgruppen nedsatte en sponsorgruppe,
der i den grad arbejdede for at skabe interesse om
optimisterne i Skærbæk. Joller, grej og tilskud til både
deltagelse i og afholdelse af stævner er en stor post.
Klubben blev mødt af velvilje fra Sparekassen Sydjylland, Danske Bank, den lokale 3F, Tolstrup Mejeri,
ELSAM, Elsamprojekt og Skærbækværket, hvilket
bl.a. resulterede i bådene: ”Spar 2”, ”Danske Bank”,
”Teknik”, ” Epos” og ”Speedy”. Forældre i juniorgrup-

Optimisterne

Kort om optimistens historie
Amerikaneren Clark Wills designede den første optimistjolle i 1947. Den var ikke en umiddelbar succes.
Men arkitekten Axel Damsgaard fik tegningerne til
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Sejllads – sammenhold – og et ”stunt”

Danmark, hvor han med flair og held videreudviklede
modellen. Den tidligere OL-sejler Henning Wind kunne
se potentialet og startede en produktion af bådtypen

idet to af vore optimister fra dengang, Marianne og
Stig Bløcher er gift. I dag ejer og driver de Winner
Optimist i Fåborg.

i 1965. I mere end 50 år har han og senere Winner
Optimist i Fåborg bygget jollen til glæde for begyndere
i sejlsporten. I Skærbæk er vi lidt med på sidelinjen,
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Sigurd Lind
– To hændelser –
Inger Lind er 12 år. Hun er lige kommet hjem fra skole. Hendes
far, fisker Sigurd Lind, er kommer hjem fra havnen. Han sætter sig
tungt på en stol i køkkenet.

Sigurd Lind

Det er den 23. november 1957
Inger Lind er 12 år. Hun er lige kommet hjem fra skole.
Hendes far, fisker Sigurd Lind, kommer hjem fra havnen. Han sætter sig tungt på en stol i køkkenet. Hans
kone, Ingrid, ser straks, der er noget helt galt. Hun går
hen til ham og holder om ham.

vejen. Anne-Grethe er nygift og venter sit første barn.
Hun er gift med fisker Ove Nissen og ved derfor straks,
hvilken slags ulykke, der er tale om. Hun er forfærdet.
Inger løber hjem og er i den næste tid den tavse tilskuer
til familiens frygtelige situation. Hun går i realafdelingen på gymnasiet i Fredericia. På det tidspunkt kom
skærbækbørnene, der skulle fortsætte skolegang efter
femte klasse, alle til Fredericia. Hvad hun i den nærmeste fremtid kommer til at opleve derhjemme, har hun
ingen mulighed for at dele med nogen på skolen. Hun
var den eneste i klassen fra Skærbæk.

“Min styrmand er druknet. Jeg har ledt efter ham i flere
timer. Vi kan ikke finde ham.” Forfærdet ser Ingrid hen
på sin datter og siger: ”Løb hen til Anne-Grethe. Hun
skal ikke have det her at vide fra andre.” Inger piler afsted hen til sin storesøster, der bor længere henne på

Sigurd Lind

44

Familien samlet på Lodsvej. Fra Venstre Knud, Inger, Anne Grethe, bedstemor, Ingrid og Sigurd

Politiet indfinder sig straks i hjemmet. Sigurd fortæller
i detaljer, hvad der er sket. Han har tre uger tidligere
hyret en ung mand fra Anslet ved Fjeldstrup. Medarbejderen er kun 16 år og vil absolut være fisker og ikke
landmand, som hans forældre regner med, at han skal
være. Han får lov til at fiske.
I farvandet ud fra Stenderuphage fiskes der med trawl.
Da trawlet løber ud fra kutteren, står Sigurd i styrehuset og ser efter linen. Medhjælperen står på den anden
side i båden. Pludselig hører Sigurd råb om hjælp. Han

slår straks skruen fra og løber ud af styrehuset. Han
ser medhjælperen ligge i vandet mindst 20 meter væk
og manøvrerer båden hen til den forulykkede, hvor han
kaster en redningskrans ud. Sigurd forsøger nu at få fat
i den forulykkede med en ketcher. Men netop som det
ser ud til at lykkes, går den unge mand til bunds i det
kolde vand. Sigurd gør, hvad der er menneskeligt muligt
og leder efter ham den næste time, men må til sidst
sejle tilbage til Skærbæk for at underrette politiet. Selv
om der straks bliver sat en stor eftersøgning i gang,
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taler med Sigurd. Johansen
er en dejlig mand, elsket i alle
kredse. På et tidspunkt må
de have talt om druknedød,
for betjenten spørger Sigurd,
om han ved, hvordan man
genopliver folk. Inger er stadig tilskuer. Det er voldsom
snak for små ører.
Den 22. juni 1933
Inger ved ikke, at hendes far
tidligere har været ude for
en ubehagelig oplevelse på
havet.
Sigurd fiskede fra Skærbæk i
mange år. I 1933 havde han
købt kutteren “Anna”
af Skærbæk AS 155.
Kort tid derefter, den 22.
juni kolliderede den klokken
01 om natten med DFDS rutedamperen ”Koldinghus”
ud for Sjællands Rev. Fiskekutteren ”Anna” blev ramt
i boven og et besætningsmedlem, Frede Elmegaard
Nielsen, blev slynget ud af båden og pådrog sig svære
kvæstelser, som han aldrig helt overvandt. Skaden var
overvældende.

Telegrammet

lykkes det ikke at finde den unge mand.
Han er aldrig blevet fundet.
Tilskuer
Inger står i stuen og følger de næste dage begivenhederne på nært hold. Ingen ser hende, ingen tænker på
hende, og hvem hjælper hendes forældre efter ulykken. Man kunne have forventet, at præsten fra Taulov
var dukket op. Men nej. Han er jo ikke så interesseret i
skærbækkerne, som han kalder “hedninge”. Så var det
sagt. Kun landbetjent Johansen fra Taulov kommer og

Sigurd Lind

Forsikringssagen
Ved taksationen blev skaden opgjort til 4.562 kr. Det
var et anseligt beløb dengang. Nu kunne en forsikring
gør meget ved det, og den havde Sigurd selvfølgelig i
orden. Men han sejlede ikke til ulykkesstedets nærme-
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ste reparationshavn, som
man skal. Han ville hellere
have bådebyggeren, der
boede ikke langt derfra til at
tage sig af sagen, for ham
kendte han.
Derfor kunne forsikringen
afslå at dække skaden.
I et telegram sendt via
Statstelegrafen den 24. juni
1933 skriver forsikringen:
”Bugserløn for videre bugsering Samsø Vejle kan
ikke forventes anerkendt
af modparten eller os, da vi
kun er pligtig at anerkende
bugserløn til nærmeste
reparationshavn”.
Selv om Sigurd ikke havde
gjort noget galt i forbindelse
med selve ulykken, blot ikke
tænkt på bugserreglerne, pinte dette afslag ham hele
livet. Han følte, at folk nu ikke troede, han havde talt
sandt under søforhøret. Men det havde han.

Anna A/S 155 efter påsejlingen

Anne - Grethe og siden Inger cyklede om søndagen
med deres far til Taulov kirke. Sigurd var flittig kirkegænger, og pigerne syntes, det var dejligt at have deres
far på tomandshånd.
Efter ulykken i 1957 skete der en ændring med Sigurd.
Han blev den tavse mand, og selv om Inger stadig cyklede med til Taulov kirke, blev det nu en noget anden
oplevelse. Hun opdagede nemlig, at hendes far faldt
i søvn under gudstjenesten, og det gjorde hende flov.
Hun ville ikke med ham mere, og kirkegangen stoppede for Ingers vedkommende.

Familien
Livet skulle gå videre og kutteren kom i drift igen.
Sigurd mødte Ingrid Carlson. De giftede sig i 1934 og
deres første barn, Anne-Grethe, blev født i 1935. To år
efter fik de sønnen Knud, og 8 år efter kom Inger til - i
1945.
Nu var de en god, lille familie, der bare havde det, som
folk i Skærbæk havde det flest, og ingen kunne ane, at
1957 ville blive et skæbneår for dem.
Pigerne havde et særligt forhold til deres far. Først

Ulykken tiet ihjel
Der blev aldrig snakket om ulykken, hverken i hjem-
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Det må nogen have vidst. For pigerne husker begge,
at folk luskede rundt om huset om aftenen og endda
prøvede at bryde ind. Det har nok ikke været folk fra
Skærbæk; men oplevelsen satte sig spor hos begge
piger.
Efter tiden som formand for fiskeriforeningen blev han
havnefoged.
Sigurd døde i 1987.
Deres mor, Ingrid, var en livlig og udadvendt kone, der
hjalp til med at servere i byen og på Krybily Kro. Hun
havde altid huset i bedste orden, og hun kunne godt
lide, at have glade mennesker omkring sig. Men heller
ikke hun talte om det triste, der var hændt.

met eller i byen. Hjemme blev der slet ikke talt under
måltiderne, og bagefter gik hver til sit. Sigurd læste lidt
i Fiskeritidende og senere blev der kigget og noteret i
Almanakken.
Hos købmanden og på havnen blev sagen aldrig bragt
på bane. Skærbæk var et lille samfund. Her var ikke
brug for så mange ord. Dog sendte en genbokone af og
til en nybagt kage over vejen som en trøst. Mere skulle
der ikke skiltes med den fælles sorg.
Sigurd
var et alvorligt, men mildt menneske. Anne-Grethe
fortæller, at deres mor efter hans død sagde: “Far
vågnede tit op om natten, løftede hænderne og viste —
bare en halv meter—.”
Han fik aldrig fred for den voldsomme oplevelse.
Inger havde en far, der var god at have ved sin side, når
lektierne kaldte. Man kan af de efterladte breve se, at
han også var sprogligt godt begavet. Skulle Inger og
andre af gadens børn have hjælp til deres regneopgaver, klarede Sigurd også nemt den sag. ”Jeg kan godt
regne det ud, men jeg kan ikke stille det op. Det bliver
……“. - Tusinder kunne sige som han.

Ingen snakkede nogensinde med Inger om, hvad hun
havde været vidne til. Hun passede sin skolegang, tog
sin realeksamen og blev uddannet kontorist.
Knud blev fisker i Skagen, og var senere driftsleder på
fiskefabrikken Antonissen. Han døde i 2002.
Anne-Grethe klarede en fiskerkones dagligdag med
hvad dertil hører. At være alene med familien, når kutterne var ude en uge eller mere krævede, at der stod en
fornuftig kone ved roret derhjemme. Altid sørgede hun
for at sende Ove godt afsted. Hun afløste på Telefoncentralen i Skærbæk i fire år, og var i 30 år ansat i ELSAM’s mødeafdeling som “kaffedame”. I dag er hun 80
år, bor stadig i Skærbæk og hjælper til som frivillig på
plejehjemmet Stævnhøj. For den indsats er hun i 2016
blevet tildelt en hæderspris fra Lucht’s Legat.

Formand for fiskeriforeningen
Sigurd var i mange år formand for Skærbæk Fiskeriforening. Han var en respekteret og afholdt mand, man
søgte råd hos. Noget af det, pigerne husker fra tiden
under og efter Anden Verdenskrig, var Sigurds uddeling af rationeringsmærker. De kan huske, at deres far
skulle uddele mærker til det brændstof, som fiskerne
havde ret til at få udleveret til kutterne. Det gjaldt også
mærker til de madvarer, de skulle have med. Rationeringsmærkerne skulle hentes hjemme hos formanden.

Sigurd Lind
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VENNER

Juhls rutebil Fredericia – Hejse – Skærbæk

Året er 1959. Det er høsttid og vejret er med landmændene- og alle os andre.
Petrea Tang venter på rutebilen. Hun sidder ved stenkanten foran købmand Jensens forretning. Nu kommer endnu en passager til stoppestedet. ”Goddaw,
nå du er nok den nye unge pige hos Thuesens,” siger
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Petrea. ”Nej, det er jeg
ikke, men hende har
jeg hilst på, og vi kunne
godt ligne hinanden.
Hun har også en blazer som min, har jeg
set.” - ” Hvem er du så
hos?” spørger Petrea.
”Jamen, jeg er den nye
lærer på skolen.”
Petrea bliver forskrækket og flov – for sådan
bør man ikke tale til en
lærerinde. ”Åh, det må
De meget undskylde,”
siger hun. Rutebilen
kommer, og de to stiger ind. Petrea er dybt
ulykkelig over at have
sagt ”du” til den nye
lærerinde. Hun sætter
sig først ind ved vinduet, og læreren sætter sig ved siden af. Stille siger Petrea: ”Jeg håber
da, at vi alligevel kan være venner”. ”Ja selvfølgelig.
Hvad skulle der være i vejen for det.” De to får en
hyggelig snak i rutebilen, hvor tilhørsforhold bliver
sat på plads.
Hver gang, de senere møder hinanden, er det med et
lille indforstået smil. De forblev venner.

VENNER

Hagenør Dampteglværk
– et samfund i samfundet –
”Fra 1960 var jeg brænder. Det er nærmest en tillidspost, man fik
ikke mere for det. Vi var tre brændere på skift nat og dag. Det er
en ansvarsfuld post. Det, det drejer sig om, er, at man kan se, hvor
stærk varmen er”.

På Kortet ses Paghs-, Børup Sande,- og Hagenør teglværk

Stigende behov for tegl
Efter landbrugsreformerne, der blev indført fra slutningen af 1700-tallet, steg velstanden generelt i
landet. Flere fik råd til at bygge, og mange steder
afløste de grundmurede huse bindingsværkshusene.
I slutningen af 1800-tallet kan man ligefrem tale om
et byggeboom. Overalt i landet ses en opblomstring af
teglværker. Der skal fabrikeres mursten og drænrør.
Børupsande Teglværk var det første her på egnen.
Det blev anlagt i 1857 og var i drift til 1906. Herefter
fulgte Paghs Teglværk, (1890 – 1910) og Hagenør
Dampteglværk, (1899 - 1964). Derudover var der et
teglbrænderi på Store Kidholm.

Hagenør Dampteglværk

Ejerforhold på Hagenør Dampteglværk, matrikel
21 b og c
I 1899 køber brødrene Hans og Marcus Nielsen Taulov,
sammen med deres svoger Hans Peter Bjerresgaard
Hansen, Oddersted matrikel 21 b og opfører det første
Hagenør Teglværk. Senere erhverves matrikel 21 c.
Allerede i 1903 mangler der kapital til forbedringer og
en mere moderne produktion.
Der dannes et aktieselskab med gårdejer Hans Nielsen,
Tårupgård som formand for bestyrelsen, der også tæller
murermester P. G. Gulløv, Strib og konsul C. L. Schmidt,
Kolding. Den første kammerovn udskiftes i 1903 eller
1904 med en ringovn med dampskorsten, ligesom der
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anskaffes en dampmaskine.

teglværket; men det var hendes mand, Georg der varetog den egentlige ledelse. Familien boede det meste
af tiden i Hellerup, mens den daglige drift først blev
styret af Christoffersen og fra 1950 af Kaj Hansen.

Den 3. april 1908 blev konsul og kulimportør C. L.
Schmidt eneejer af teglværket. Det skiftede nu navn til
Hagenør Damp-Teglværk.
Da konsul C. L. Schmidt købte teglværket, blev ejerboligen næsten samtidig feriested for familien.
Efter C. L. Schmidts død i 1920 solgte enken, Louise
Cathrine både kulforretningen og boligen i Kolding
for at tage fast ophold på teglværket. Den ældste søn
døde af Den Spanske Syge i 1918, den ældste datter
blev gift og bosatte sig i Århus, og Louise Cathrine
købte Elisabethsminde i Skærbæk til den yngste søn,
Julius. Den yngste datter, Karen Margrethe giftede sig
i 1923 med Georg Ehrenskjöld, søn af GORI’s opfinder.
Navnet er udledt af forbogstaverne i hans på det tidspunkt fire børns navne: Georg, Orlof, Robert og Inge.

Gamle annoncer i Jyllands Posten fra maj og oktober
1907 fortæller, at teglværket udbød:

Konsulinden holdt ”Åbent hus” for børn og børnebørn
på Hagenør, når de havde ferie. Den unge pige i huset,
Sørine Dideriksen som var fulgt med fra Kolding, blev
fætrenes og kusinernes faste holdepunkt. I familien
omdøbtes hun til ”Ina” af de børn, der ikke kunne sige
Sørine. Da konsulinden døde i 1938, fik Ina ansættelse hos politimester Thalbitzer i Kolding, hvor hun
blev ligeså afholdt. Ina var og vedblev at være et ægte
husfaktotum. Hver sommer besøgte hun familien på
Hagenør og kom de første år sejlende med den lille
fjorddamper, der den dag i dag i familien kaldes ”Inas
damper”.

I 1931 gik teglværket over til el-drift; men betegnelsen
”Dampteglværk” blev stående på værkets gavl mange
år efter.
Georg Ehrenskjöld var som officer ansat i Forsvarets
Bygningstjenestes ledelse. Han blev på et tidspunkt
udstationeret til Fredericia. I den periode flyttede
familien til Hagenør. Den ældste datter, Birte kom ind
på Døtreskolen i Kolding, hvor Karen Margrethe havde
været ansat. Faderen satte Birte på rutebilen ved ”Det
Skarpe Hjørne”, og det fortælles, at det var et par af
bestyrer Christoffersens drenge, der hentede hende
der i en trækvogn, når hun skulle hjem.
Ikke længe efter konsulindens død i 1938 blev Georg
medlem af bestyrelsen for ”Sydøstjydske Teglværkers
Kontor” i Kolding – et a.m.b.a., der var oprettet med Hagenør Teglværk som partner. Karen Margrethe arvede

Karen Margrethe videreførte traditionen med at samle
familien på Hagenør i ferierne, og da de tre døtre bliver
gift og får børn, er det en stor flok, der bænkes ved
spisebordet om aftenen.
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Hagenør Dampteglværk

Teglværket med lergraven

boligen fik først indlagt vand og bygget badeværelse
med toilet, kort før teglværket lukkede.

Det specielle samfund på ”Hagenør”
Der kunne kun graves ler og tørres sten i de åbne,
uopvarmede tørrelader i de frostfrie perioder, altså
almindeligvis fra maj til oktober. Det betød, at der var
mange løsarbejdere, som så klarede vinteren med
arbejde på bl.a. gårdene. Arbejdsstyrken var på 20-25
mand i de gode år, og det var sjældent lokale folk. Der
var ugifte og gifte arbejdere. Teglværksarbejdet var
hårdt; men ligeså hårdt var det at holde hus. Bestyrer
Christoffersen havde f.eks. ni børn, og der var heller
ikke i bestyrerboligen indlagt vand. Drikkevand til
arbejderne blev hentet ved pumpen i vaskehuset ved
”Vognmandshuset”, hvor der også var et das. Selv ejer-

Hagenør Dampteglværk

Hagenør Teglværk blev tilsyneladende forskånet for
større ulykker. Et enkelt dødsfald i forbindelse med
et jordskred, samt en erstatningssag er kendt. Den
sidste drejer sig om teglværksarbejder Martin Madsen, der efter en ulykke i 1903 modtog en erstatning
på 1.680 kr. året efter. Pengene supplerede han efter
aftale med forvalteren med de sten, han kunne redde
fra en kæntret pram. Han byggede det røde hus ”Staunsbo” øst for og tæt på teglværksgrunden. Navnet
henfører til hans svigersøn, politimand Staun.
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Teglværket rådede over et antal huse i nærheden, hvor
arbejderne kunne bo med deres familier. Hagenørvej
nr. 59 og Børup Skovvej 33 og 50 er tidligere arbejderboliger.
I hvert hus var der et antal lejligheder.
Ikke alle blev fyret til oktober. Bestyreren og visse nøglepersoner var funktionæransatte og boede der hele
året. De øvrige arbejdere kunne blive boende – men
uden arbejde til næste sæson.
En epoke er slut
I 1963 var teglværket meget nedslidt, og der var
ikke kapital nok til at finansiere en lønbesparende og
produktionsudvidende modernisering, der kunne gøre
teglværket rentabelt. Der var heller ikke ler nok på
stedet. Man havde i årene op til beslutningen om at
lukke forsøgt sig med bl.a. ”blødstrøgne” sten, dog på
maskine. Andre tiltag som leje af en lergrav og specialproduktion af bl.a. munkesten til renovering af bevaringsværdige bygninger blev også forsøgt. Men det
viste sig ikke at være tilstrækkeligt for et lille teglværk
i en tidsalder, hvor alt skulle være stort. Efter man helt
var overgået til landevejstransport, lå teglværket heller
ikke ideelt for en sådan stordrift. Hagenør teglværk
lukkede i 1964. De mange små teglværkers tid var
endegyldigt forbi.
Arbejderboligerne og lergraven blev solgt fra, teglværket revet ned og teglværksgrunden ommatrikuleret
i tre grunde med hver sit hus. De tre matrikler blev
solgt til de tre døtre og deres ægtefæller, der i perioder
har haft fast bopæl der. I dag benyttes boligerne som
feriehuse.
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Familierne Schousboe, Güntelberg og Ehrenskjöld
samler stadig deres familier til traditionelle sommertræf med hyggeligt samvær.

ne, yndede han at gå ud på broen, der forbandt ovnen
med tørreladerne. Der stod han mange timer om natten og nød både himlen og udsigten ud over bæltet.
Han fortæller i DANMARKS ARKIVET, Folkeliv – Taulov:
”Når brænderen oppe på ovnen fyrer i det bageste fyr
med kul, koks og andet hårdt brændsel, så lister han
ilden frem ved at fyre med letfængeligt materiale i de
næste huller. Efterhånden lister ilden på denne måde
fremad, til den brænder papiret af og kan fortsætte
frem til næste skot. Nu drejer det sig om at kunne se i
bagfyret, hvor meget de kan tåle mere. De skal faktisk
stå, så de lige står og dirrer. Men nu må de ikke få
mere, for så brænder man dem ned. De bliver til det,
man kalder en ”hund”, altså sten brændt sammen til
én klump, og den går jo ikke, så er stenene ødelagte.
De skal stå, som de normalt står, når de bliver sat ind;
men de skal alligevel have så meget varme, at man er
klar over, at nu er de gennembrændte. Man skal kunne
se det. Det er et håndværk.”
Sjovt nok blev den ubrugelige stenblok kaldt for en
”hund” i Jylland, mens den på Sjælland hed en ”kat”.
Forklaringen er, at man normalt har rifter over hele
kroppen, når man har banket en ”hund” eller en ”kat” i
småstykker, så den kan komme ud af ovnen.

Regning til mølleren

Set med en arbejders øjne
Jacob Ørum kom til Hagenør den 26. maj 1946 fra
Lysbro. Han avancerede fra ”udtager” til ”brænder” i
1960, og siger: ”Har man ikke set en teglovn, er man
gået glip af noget”. Når der var et slip mellem fyringer-

Hagenør Dampteglværk

Afbræk i hverdagen
Om sommeren blev der produceret og tørret langt flere
sten, end der kunne brændes. En del af denne overproduktion blev sat ”i klamp” under halvtaget for enden af
laden.
Efter oktober var der derfor stadig arbejde til ”sætter”,
”brænder” og ”sorterer”, samt bestyreren og vognmanden.
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1. Hans Larsen 2. Hans Larsen, brænder 3. Janus Jensen 4. Sørine Dideriksen, ung pige hos Loise Schmidt, Teglværket
5. Jeppe Jensen, vognmand 6. Jørgensen 7. Erna Christoffersen 8. Christoffersen, bestyrer 9. Søren Peter Jepsen
10. ”Bedstefar” brænder

Jacob Ørum fortæller, at de tit havde besøg af landevejens farende svende, der kom og varmede sig ved ovnen. De kogte deres mad lige oven på fyret og kunne
med bestyrerens tilladelse også få lov at overnatte
der. En juleaften kom Kalle-Per, kørende med sin vogn
og en lille hund. Vognmand Jepsens kone, Mine, var

sparsommelig, men også godhjertet. Hun gik over til
manden med en portion julemad, andelår og dessert.
Det første, Kalle-Per gjorde, var at give hunden andelåret. Mine syntes, at det var lige i overkanten at give
det bedste til hunden; men Kalle-Per sagde: ”Han skal
mærke, at det er juleaften”.
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Den høje bro med tipvognsspor – læg mærke til manden for enden af broen

En kold og fugtig novemberdag observerede Jacob en
kunstmaler, der stod på bakken oven for teglværket.
Senere kom han ned til ovnen og bad efter en tid om
lov til at male et billede inde i ovnen. ”Han kommer ind
i ovnen, kikker på det og står rigtig og gasser sig i den
dejlige varme. Han havde stor overfrakke og halstørklæde på, og vi arbejdere kikkede lidt på hinanden og
grinte lidt i skægget, for vi var godt klar over, at han
stod der nok ikke i ret lang tid i den mundering”. De fik
ret, for inden han var færdig med grundridset, røg
frakke, halstørklæde og skjorte. Til sidst stod han
og trippede med bar overkrop. Jacob gav ham et par
brædder, han kunne stå på med sine tynde sko. Alle

Hagenør Dampteglværk

andre havde træsko på. ”Jeg vil antage, han var omtrent halvfærdig med billedet, så smed han minsandten sko og benklæder, løb ned og sprang på hovedet
ud i bæltet. Og lige så stærkt gik det tilbage igen og ind
i varmen. Så stod han nøgen for resten af tiden; men
cirka hver halve time sprang han i bæltet, og selvfølgelig fik vi en del morskab ud af det. Men han fik et fint
billede.”
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COASTER I BAGHAVEN
”Svitser”, og er man den første, der melder
om en stranding, er der en kontant præmie,
dengang på 1.500 kr. Derfor råbte Jens til
Mikael Anker Olsen: ”Har du ringet til Svitser?” Det havde han ikke, men fik straks
gjort det. Jens erindrer: ”Det blev der en god
middag ud af.”
Den uheldige skipper på ”Hein Reinhold”
havde været nede for at ordne noget ved
maskinen. Derfor havde han sat autopiloten til ud for midtfarvandsbøjen ved Skærbækværket. Reparationen tog længere tid
end forventet, og hvad der så var gået galt,
vides ikke; men rygterne om en eventuel
beruselse kunne senere manes i jorden.
Jens var i forbindelse med ”Svitser”s redningsarbejde noget nervøs for sine bure
med ørreder. ”Hein Reinhold” skulle trækkes fri så
skånsomt som muligt uden om burene. Ved højvande, kl. 4 næste morgen lykkedes det for ”Svitser” og
lods at få listet coasteren ud uden skader.

Hein Reinhod

En lun eftermiddag gik det som en løbeild gennem
Skærbæk: ” Et skib er sejlet næsten helt op på stranden lige ved havnen”. Det var den 21. juni 1989.
Både badende børn, voksne på strandtur og folk i de
nærmeste huse blev øjenvidner til den dramatiske
hændelse. Anja Thomsen stod i et vindue og råbte:
”Mor, der er en, der sejler ind i vores baghave,” og
Jens Nørholts nabo bemærkede tørt: ”Nå, nu får du
sejlende gæster, Jens.”
Ved en stranding er det normal procedure at ringe til

Hændelsen gik ikke i glemmebogen med det samme. Dels var det et mirakel, at den tyske coaster
ikke sprang læk ved at gå på de store sten i området,
dels havde folkeviddet gode kår. Var Kaj ikke blevet
lidt doven, for var det ikke ham, der havde bestilt
”anløbet” nær bopælen? – Kaj Johansen, Klintevej
20 var havnemester på Skærbækværket.
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COASTER I BAGHAVEN

Gammelt håndværk
– Fra ler til mursten –
Efter et stykke tid var stenene blevet tilpas tørre. Nu kunne ”sætteren” gå i gang med sit
krævende job med at stable stenene i ovnen på den helt rigtige måde.
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Tællebræt

Lergraven
Leret ved Hagenør er moræneler fra istiden med lommer af sand og grus. Modsat det meget ældre, plastiske lillebæltsler kan det anvendes til fremstilling af
mursten.

tipvognsspor fra lergraven op til teglværket. Sporet
blev udvidet og/eller flyttet, når lergravningen krævede det. Vognene blev trukket frem til forælteren,
leret blev tippet af og kørt en tur gennem valseværket.
Her udskilte det første sæt valser de større sten, mens
det andet sæt valser knuste små sten og kalkrester.
Nu kom leret ned i strengpresseren, som formede
det til en firkantet lerpølse, en såkaldt streng med de
rigtige tværmål. Længden blev skåret til på et afskærebord, der mest af alt lignede en forvokset osteskærer.
Strengen blev skåret i skiver, svarende til en murstens
højde. Transportbåndet på afskærebordet gav et lille
ryk for hver tredje sten. Det gav plads til, at arbejderen
ved bordet kunne få en flad hånd ned mellem dem og
lerstrengen. På den måde kom alle stenene til at stå
på trillebøren i kast af tre. Og sådan blev de også sat
op på hylderne i tørreladerne.
De våde sten blev læsset op på en toetages trillebør

På teglværket tog forskellige sjak sig af arbejdsopgaverne:
— Arbejdet i lergraven: Opgravning, læsning og
transport.
— Arbejdet i maskinen: Fratagning fra maskinen
og trilning til tørreladerne.
— Arbejdet i ovnen: Rå sten hentes i tørreladerne og ”sættes” i ovnen. Brændte sten sorteres
og trilles ud på pladsen.
— Brændingen.
— Arbejdet på pladsen.
Det udgravede ler blev læsset på tipvogne. Der gik et
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Skitse af en ringovn

og kørt til tørring i hhv. østre- og vestre tørrelade, der
lå i jordhøjde eller op på 1. sal i ”Store 2” og ”Lille 2”,
der begge var toetagers lader. At køre en trillebør
med dobbeltdæk, læsset med 48 sten af godt 2 kg op
i første sals højde må have været hårdt arbejde, for
man skulle nå tilbage til maskinen, inden ”afskæreren”
havde fyldt de næste trillebøre med våde sten. Men
kender man teknikken: Gå ned i knæ, stræk armene,
skuldre ned og lad så benene løfte det hele, var det et
snuptag.

Til at holde styr på akkorden i maskinen brugte man et
tællebræt af træ med huller og tilhørende propper.
Ringovnens magi
Den første ovn på Hagenør Dampteglværk var højst
sandsynlig en enkeltkammerovn. Den blev senere erstattet af en 16-kammers ringovn. Som navnet siger,
er kamrene forbundet med hinanden i en ring, hvor
varmen udnyttes efter et sindrigt system, der sikrer
en reduktion af brændselsforbruget på ca. 50%.
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Til hvert kammer var der en port, så man kunne
komme ind og ud af kammeret. Når ovnen var i drift,
var alle portene muret til undtagen den, hvor der blev
arbejdet.
Den friske luft, der skal bruges til forbrændingen,
suges ind ad den åbne port henover de sten, der skal
afkøles. Så er luften allerede opvarmet, når den kommer frem til det kammer, hvor den aktuelle brænding
foregår. Den hede luft fra brændingen ledes derefter
gennem de ubrændte rå sten, der bliver opvarmet.
Herved afkøles luftstrømmen, så den ikke kan antænde de opsatte papirskotter.

port revet ned. Det nye kammer blev fyldt, og så fremdeles. Arbejdszonen flyttede ca. et kammer pr. dag.
Side om side med ”sætteren” arbejdede ”udtageren”.
Han tømte kammeret for de færdigbrændte, afkølede
sten. Samtidig med dette blev stenene sorteret. Anden
og tredje sorteringssten havde enten flammespor eller
brokkede kanter.

I hvert kammer er der en aftrækskanal, som leder hen
mod skorstenen. Denne er ”motoren” i hele processen,
da det er suget fra den, der driver luften rundt i ovnen
– uden de store omkostninger. Derfor får teglværkerne
høje skorstene samtidig med indførelsen af ringovnene.

På brænderloftet ovenpå ovnen huserede ”brænderen”
i ophøjet og ensom majestæt. Det var hans ansvar at
styre hele processen fra forvarmning, opvarmning,
brænding og afkøling. Styring af den langsomme opvarmning og afkøling var en lige så vigtig del af processen som selve brændingen. Trækket i ovnen styrede
han med spjældene til skorstenens trækkanaler og
brændingen med at tilføre kul til brændzonen gennem
ovnens fyrkanaler. Der blev brændt sten kontinuerligt
gennem hele sæsonen. Derfor var der altid ansat tre
”brændere”, der delte døgnets 24 timer.

Sætter, udtager og brænder
Når stenene i tørreladerne var blevet ”lædertørre”,
arbejdede nogle af konerne med at skille de maskinlavede sten eller vende de håndstrøgne sten.
Efter et stykke tid var stenene blevet tilpas tørre. Nu
kunne ”sætteren” gå i gang med sit krævende job med
at stable stenene i ovnen på den helt rigtige måde,
så luften kunne strømme jævnt og uhindret gennem
hele ovnen. Der var plads til 6.400 sten i et kammer.
Når det var fyldt, blev et skot af affaldspapir sat op på
tværs af hvælvingen i kammeret for at sikre, at den
friske luft blev sendt den rigtige vej rundt i ovnen. I det
fyldte kammer blev porten muret til, og en ny
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Transport
I starten af Hagenør Teglværks funktionsperiode
bragte man kul ind til teglværket og mursten ud til
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skibene ved hjælp af pramme. På et tidspunkt blev der
dog anlagt en bro ud til Lillebælt, så skibene kunne losses og lastes direkte. Et spor med mandstrukne vogne
gik helt ud på afskibningsbroen for at lette lastningen
af sten. Den lille færge, der sejlede mellem Kolding, Løverodde, Middelfart og Fredericia lagde dengang også
til ved teglværksbroen, når man bad om det. Broen led
sit endeligt i isvinteren 1940-41.
Den 23. maj 1906 kunne man i Jyllands Posten læse,
at en jagt med kul bestemt for Hagenør var sunket på
Flakken.
Munkesten og lappedrenge
At kunne håndstryge sten kræver en ganske bestemt
teknik. Det er et beskidt arbejde, idet man skal fylde
formen helt op på én gang. I praksis betyder det, at
underarmen op til albuen bliver dækket af ler. Fyldes
formen af to-tre omgange, så vil stenene ikke hænge
sammen. ”Det er det helt gamle håndværk”,
som Jacob Ørum konstaterer. Han er stolt, når han senere ser til sine sten på Koldinghus eller i Nicolajkirken
i Kolding og kan konstatere, at ”de holder fint”.
Lap- eller lappedrengene hjalp til ved håndstrygerbordet. Her blev formene med de to våde sten sat på et
savsmuldsdækket bræt, en såkaldt lap. Formen blev
løftet væk efterladende de to sten. Drengene flyttede
så lappen over på en trillebør. Senere, når stenene var
tørre og kørt til ovnen, samlede drengene lapperne
sammen og bar dem tilbage til håndstrygeren.

En gammel bro ved teglværket

børn, der har tjent en skilling ved at gå til hånde, findes
der ingen kendt dokumentation for børnearbejde på
Hagenør.

Loven om fabriksarbejde af 1873 fastsætter en minimumsalder på 10 år for børn, der arbejder på fabrik. I
1913 ophører alt fabriksarbejde for børn i skolealderen, dvs. op til 14 år. Selvom der nok har været nogle

Da teglværket blev sat til salg i 1964, annoncerede
man med, at der var ca. 40.000 strygelapper til salg.

65

Gammelt håndværk

Kolorit på værket
– Sommerskolens børn griber penslen –
Hvor herligt, alle skulle have sikkerhedshjelm på. Det så ud af noget.
Nu hørte man pludselig til på stedet.

De 13 børn på rad og række foran deres værker

De havde lyst til at tegne og male
Da Bent Beyer, direktør på Skærbækværket i 1987
talte til ferniseringen i maskinkælderen på værket,
sagde han: ”Jeg synes, det er sjovt, at børnene på
denne måde finder udtryk for deres opfattelse af en
arbejdsplads. Og det er spændende for os at betragte,
hvad der er kommet ud af det.”
”Det” hentyder til resultatet af et projekt, Fredericia
Kommune søsatte i 1987, hvor skoleeleverne i kommunen blev tilbudt forskellige aktiviteter i den første
uge af sommerferien. Børnene havde 15 forskellige
tilbud at vælge imellem, og det ene hed: ”Har du lyst til
at tegne og male?” Tretten børn valgte denne aktivitet
der skulle foregå på Skærbæk skole.

Kolorit på værket

Sommerskolen 1987
Børnene var fra anden til femte klasse. De kom fra
fem skoler; men der var selvfølgelig overvægt af skærbækbørn.
Hvorfor det blev Skærbækværket, der blev emnet,
skyldtes en forælder, Per Dyvig. Han fortalte, at der
nok kunne findes en ledig væg til nogle billeder i maskinkælderen på værket. Via dets kunstforening blev
den sag ordnet, og mandag den 22. juli kl. 9 stod en
flok børn klar til at indtage Skærbækværket.
Hvor herligt, at alle skulle have sikkerhedshjelm på.
Det så ud af noget. Nu hørte man pludselig til på stedet. En rundvisning på hele værkets område, inde som
ude, gav eleverne mulighed for at lave skitser fra
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”I kullene”

”Blomstrende kulstakke”

stedet og det liv, der udspillede sig for dem her. Der
blev tegnet skitser af mange situationer, og det blev
en meget spændende formiddag.

male et motiv, man selv havde tegnet.
Alle havde tegnet skitser af den store kran. Den var
også imponerende. Men der skulle jo kun være eet
billede af kranen. Det var eksemplarisk at se dem blive
enige om at fordele motiverne og finde samarbejdspartnere. Inden dagen sluttede, havde alle gjort klar til
at gribe penslerne næste dag.

Samarbejde
Børnene skulle senere tilbage på skolen og her udvælge de motiver, der skulle males. Seks spånplader på
120 x 120 cm stod klar til malerne. Det var et svært
format at gå i gang med, ikke mindst for børn. Børnene
havde været lidt stille ved dagens begyndelse. Der var
mange nye ansigter; men efter frokosten tøede de op.
De skulle arbejde sammen to og to eller tre, så der var
nok at koncentrere sig om. Det var vigtigt at finde en
god makker, næsten lige så vigtigt som at få lov til at

Der skulle fart på, for allerede onsdag eftermiddag
skulle billederne afleveres på værket. Som arbejdet
skred frem, var det sjovt at se, at man kunne genkende nogle af de arbejdere, som var på billederne. Mon
folk på værket også ville kunne genkende sig selv?
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”Stillads arbejde”...

... to sider af samme sag

Spændende motiver
Det havde gjort indtryk på børnene at se de store
kulbunker udenfor værket. De havde ligget der i så
lang tid, at der nu voksede mælkebøtter rundt på
dyngerne. ”Hvordan kunne de vokse der, når der ikke
var rigtig jord?” spurgte børnene. To piger forelskede
sig i dette motiv og malede kulbunken overstrøet med
mange mælkebøtter, og det blev billedet ikke mindre
dekorativt af.

var børnene trætte og spændte. Spændte på at skulle
til fernisering næste dag og spændte på at vise mor og
far netop deres maleri.
Fernisering
Der var mødt mange op til ferniseringen, og i dagens
anledning var både Fredericia Dagblad og Morgenposten Middelfart på pletten. Ingen kunne være i tvivl om
successen. Men nu var spørgsmålet ….. kunne man
kende værkets folk på billederne? Ja, det kunne man,
og der blev nikket og leet af gengivelserne. Direktør
Beyers tale kunne kun glæde alle, der var mødt op.
Det viste sig, at stedet var rigtigt valgt.

Turbiner, stilladser, kedler og skorstene
Der havde været motiver nok at vælge imellem. Så da
de færdige billeder – endnu ikke helt tørre – blev afhentet om onsdagen for at blive sat op i maskinkælderen,
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Maskinkælderen i dag

Historien bevaret
Siden den tid er der sket store omvæltninger på
Skærbækværket. Men i maskinkælderen hænger de
fleste af malerierne stadig og er endda i god stand. De
fortæller historien om en tid, hvor der var ansat flere
hundrede folk på værket. Det var Skærbæks store,
gode arbejdsplads, der fra at have været en ”buldozer”,
der maste sig ind i det lille samfund, nu var blevet den
sikre arbejdsplads for mange skærbækkere.

Merete Lyhne fandt et af de mangledne billeder man havde
fjernet for at give plads til et DONG sikkerhedsskilt
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Lillebilforretning
– Motto: Intet for småt, intet for stort –
I de gamle firkantede Ford’er, der var forsynet med klapsæder, kunne der med lidt hæld
stuves en halv snes mand ind, og så blev turen jo ikke så dyr.

seks drenge, var der nok at gøre. Ane satte en ære i, at
børnene så ordentlige ud. Hun ville eksempelvis ikke
have, at de tørrede snotnæserne af i deres skjorteærmer. Derfor syede hun knapper på ærmerne, så
næserne blev ømme, hvis de forsøgte sig.
Tiden som smed
Henry Julius, født i 1903 var nummer seks i Ane og
Jens Peters børnerække. I 1922 efter fire års læretid
hos smedemester C. Seehausen i Taulov stod han klar
som udlært smedesvend. Han fik arbejde hos smedemester Christian Hansen, ”Smedegården” i Studsdal.
Her mødte han sin kommende kone tjenestepigen
Kirstine, født Tang Sørensen. I 1924 valgte Henry at
flytte til Odense. Han flyttede ind hos broderen Johannes, som var ansat på DSB’s vognværksted, hvor
også Henry fik arbejde. Kirstine forblev tjenestepige
hos henholdsvis Christian Hansen og lærer Berthelsen. De to unge valgte at gifte sig i 1926. De bosatte
sig i Børup, Adelvej 80, hvorfra de i 10 år drev ”Børup
Smedie”. Deres eneste barn Hans, blev født i 1931.
Nye græsgange
I 1936 var det slut med smedefaget; men lærdommen derfra blev nyttig, da Henry søgte nye udfordringer i Skærbæk. Børup Smedie blev solgt, så det var
muligt at købe en grund af gårdejer A. P. Thuesen. Den
lå på Nyvej 31, nuværende Skærbækvej 116, var
på 1495 alen2, der kostede 80 øre per alen2. Huset,
de byggede på grunden, var på tre etager. Prisen var
8.841 kr. eksklusive vand- og kloakudgifter. Halvdelen
skulle betales ved rejsegildet og resten ved overtagelsen.
Mens huset blev bygget, lå Kirstine og Henry ikke på
den lade side. De lejede lokaler på Kolding Landevej i

Kirstine Lind

En gren af mange Lind’er
For at få placeret den gren af Lind’erne, der drev lillebilforretning i Skærbæk, går vi tilbage til Ane og Jens
Peter. De var født i henholdsvis 1867 og 1864 og
boede i Børup Skov. Han var fisker, hun husmor. Med
en stor børneflok på efterhånden ni børn, tre piger og
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Senere skulle skolegangen med lærer
Larsen passes. Den fritid, der var, blev
nydt sammen med fætrene Johannes
og Jens, kusinen Anne og kammeraterne Arne Pagh, Knud Albrechtsen og
”Lille Villy” Jørgensen. Hans havde ikke
kun gøremål i lillebilforretningen. Han
var også medhjælper i Kaj Johansens
maskinstation på ”Storegården” samt arbejdskraft hos naboen, vognmand Christian Albrechtsen. Her hjalp han med at
transportere trækævler til savværksejer
Iversen. Det fortælles, at vognmanden
og Hans i en af isvintrene fragtede træstammer på lastvognen fra Løverodde
tværs over fjorden til savværket.

Børup Smedie

To generationer driver forretningen
Selv om Hans var meget arbejdsom, fyldte han ikke
hele fritiden med tant og fjas. Han var nemlig en flittig
bruger af Fritidshjemmet, der dengang blev bestyret
af ”Fritids-Nielsen”. Det var heldigt disponeret, for her
mødte han i 1949 tjenestepigen Karen Marie. Hun
kom helt ude fra Hjarup ved Kolding. Da en af hendes
veninder tjente i Skærbæk, og hun selv var blevet tiltrukket af de store gårde i og omkring byen, søgte hun
hertil. Hun var bl.a. ansat på ”Rugballegård ” hos Ester
og Magnus, på ”Elisabethsminde” hos Frida og Lauge
og hos Ingrid og Ejler (kaldet Kok-Ejler) på Toftegaard.

Marie Bertelsens hus, lige overfor mejeriet. Her grundlagde de deres lillebilforretning. Kirstine og Henry
havde hver deres ”lillebil”, som på det tidspunkt var
Ford-biler med påmonteret gasgenerator.
De første år som selvstændige
Da forretningen blev flyttet til den blivende adresse på
Skærbækvej, skete der løbende udvidelser af forretningsområdet. Der blev solgt benzin, udlejet biler uden
fører, og der kom et cykel- og knallertværksted til.
Sønnen Hans blev i en endog meget tidlig alder en
vigtig del af forretningen. Han havde mange gøremål.
Der skulle slæbes bøgeklodser op på loftet, hvor de
skulle tørres, inden han så skulle slæbe dem ned igen.
De blev anvendt som brændsel i bilernes gasgeneratorer. Vask og rengøring af bilerne hørte også til hans
pligter, og det var da et skønt syn med de flotte biler
linet præsentabelt op uden for huset.

Karen Marie og Hans blev gift i 1951 og bosatte sig
under samme tag som Kirstine og Henry. I mange år
udgjorde de to ægtepar drivkraften i lillebilforretningen.
Hans købte sin første hyrevogn i 1952, og bilparken
bestod i flere år af tre hyrevogne og fire udlejningsbi-
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ler, typisk af mærket Ford i forskellige
modeller: Customline, V8’ere, Taunus,
Consul og Anglia. Det var først efter
1960, at hyrevognene blev skiftet ud
med Mercedes Benz.

Lillebilforretningen med benzinstander, Skærbækvej 116, tidligere Nyvej 31

Hans ved en nypudset Ford

Lillebilforretning

I spildtiden mellem hyrevognskørslerne
reparerede Henry og Hans egne biler,
kundecykler og knallerter. Karen Maries opgaver bestod af telefonpasning,
udlejning af biler uden fører, salg fra
cykelværkstedet og benzinsalg. Sideløbende hermed var der de huslige pligter
samt plejen af en svært gigtplaget
svigermor, Kirstine.
I forretningens første år havde man
hverken mobiltelefoner eller radiotelefoner i bilerne. Det var en udfordring og betød, at Karen Marie enkelte gange måtte

Bussen brugt til specialtransport af kyllinger
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cykle ned på Afholdscafeen, hvis svigerforældrene var
til andespil der og Hans ude at køre. Så måtte Henry
forlade spillet til fordel for kunderne.
I perioden 1954 til 1963 fik Karen Marie og Hans tre
børn: Erling, Britta og Leif. Kirstine døde i 1965.
Skæve og underfundige transporter
Henry og Hans’ motto var: ”Intet for småt, intet for
stort”, og det levede de fuldt og helt op til. Servicen var
i top, hvad enten det drejede sig om kørsel for jordmoderen, Anna Sørensen til hjemmefødsler i alt slags
vejr, eller når fiskerne skulle hentes i Skagen eller
Esbjerg for at holde weekend, inden de skulle retur.
Så var der de faste ture. To gange om ugen skulle
købmand Jensen have fragtet varer rundt til beboerne
i Skærbæk og Børup Skov. På hjemturen blev der kørt
æg retur fra ”Niels Fyrpasser og Æggekonen”. En
ugentlig gas-tur eller to med BP-flaskegas til private
og erhvervsdrivende, herunder Skærbækværkets
lager- og værkstedsdepot. Derudover benyttede vandværksbestyrelsen sig af forretningens kørsel i forbindelse med den årlige udflugt.
Dagens omsætning i Skærbæk Lillebilforretning.

Det kommende Skærbækværk og senere ELSAM var
gode kunder, både i forbindelse med værkets opførelse,
hvor arbejderne gerne ville hjem på weekend i Aalborg,
Nibe eller en anden jysk by og senere, når gæster eller
personale skulle køres til jernbanestation eller lufthavn. I de gamle firkantede Ford’er, der var forsynet
med klapsæder, kunne der med lidt hæld stuves en
halv snes mand ind, og så blev turen jo ikke så dyr. De
to store arbejdspladser benyttede sig af både udlejningsbiler og lillebiler.
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Flere gange om året var der ”specialtransporter”. Alle
sæderne i bussen blev afmonteret med det formål
at fragte ny-udrugede kyllinger rundt til hønserierne
for ”Kok-Ejler”. Når der var ”Bamsebal” på Krybily Kro,
hændte det, at landbetjent Johansen bad om at få kørt
de værste slagsbrødre til afkøling – igen en opgave for
Lind’erne.

Lillebilforretning

kunne godt ske, at det var hen
på de små timer; men også i den
situation blev Henry og Hans’s
motto efterlevet.
De sidste arbejdsår
I den sidste del af Henrys
arbejdsliv var han ansat hos
Hans som chauffør. Han stoppede med kørslen i begyndelsen
af 1970’erne, og så længe han
kunne klare det, gik han og puslede med cykler i værkstedet.
Han døde i 1981.
Omkring 1975 blev forretningen
underlagt bestillingskontoret i
Fredericia. I denne periode var
der et nært samarbejde med daværende taxavognmand Martin
Lauersen i Taulov.
Hans valgte at drive forretningen videre med den ene bil, han
selv kørte i. Hverdagen blev
noget anderledes, og kørslen
foregik herefter på lige vilkår
med de øvrige taxavognmænd i
Fredericia. I 1990 blev han ramt
af en længere sygdomsperiode og valgte at sælge
bilen og aflevere taxabevillingen i 1995. Hans fik aldrig bugt med sin sygdom og døde i sommeren 1999.
Karen Marie valgte at sælge ejendommen for herefter
at bosætte sig på Ellipsen – hun havde stadig benzin i
blodet, men kørte nu i en rød VW Polo.

Hans, Karen og Erling Lind

Det skete somme tider, at unge fiskere, der havde
tjent for mange penge, blev lidt vanvittige. Det kunne
udmønte sig i en tur til Hamborg eller Flensborg, selv
om det var på en jule- eller nytårsaften. Da ”Kahytten"
eksisterede, ringede Gertrud sommetider til lillebilforretningen, så hun kunne få lukket og få gæsterne
fragtet derfra til deres private bopæl i Skærbæk. Det

Lillebilforretning
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ALT GODT FRA HAVET

Gibes stenfiskerfartøj

En nytårsmorgen kom en fisker hjem til dykkeren
Jens Gibe. Han spurgte: ”Kan du ikke dykke ned efter mit gebis. Det er røget i havnen mellem kajen og
min båd?”
”Vi fulgtes ad ned til havnen. Jeg havde min frømandsdragt ombord på ”Norseman” og maske og
snorkel. Mere var ikke nødvendigt, da der kun er
godt to meter vand. Om vinteren er vandet ofte krystalklart, så jeg fandt hurtigt hans tænder. Men jeg
tog lige først en flaskebund med op og spurgte, om
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det var den, han manglede. Noget sammenbidt lod
han mig vide, at dette IKKE var tilfældet.
Da jeg så med et stort grin holdt hans gebis i vejret,
forandrede hans mund sig til et kæmpegrin. Han
rystede lige vandet af gebisset og stoppede det i
munden.”
Desværre kan jeg ikke huske, hvem af fiskerne det
var”.

ALT GODT FRA HAVET

Sue Ellen, Sofie og miss Piggy
– Tre stærke piger til søs –
”Sofus” måtte igennem endnu en ombygning med bl.a. et nyt pumpesystem. På grund af de efterhånden fyldige, feminine former blev den
omdøbt til ”Sofie”.

og dennes arbejdsfelt: Vi var opmærksomme på, at
kablerne, der skulle indgå i Skagerrakforbindelsen,
skulle modstå kontakt med fiskeredskaber. De dengang anvendte trawl kunne ikke skade kablet. Men
da de kraftigt armerede søkabler allerede to måneder
efter nedlægningen blev ødelagt af et bomtrawl, en
ny trawltype i Skagerrak, besluttede man, at kablerne
hurtigst muligt skulle beskyttes ved at blive spulet ned
i havbunden.
Hvilken model?
Flere firmaer forsøgte, bl. a. med en ubåd; men ingen
havde succes – der var ikke egnet udstyr til rådighed.
Derfor besluttede ELSAM efter aftale med NVE (Norges Vassdrag og Elektricitetsvæsen), at både opgaven med at bygge en gravemaskine og arbejdet med
nedspulingen skulle ELSAM klare. Gravemaskinen
stod færdig i foråret 1977. Den var ikke særlig fiks og
vejede 15 tons.

Deltog ELSAM i TV serien Dallas? - Næppe. Hvis ikke,
hvad foretog Sue Ellen sig så hos ELSAM? – Hvem var
Sofie, og er der tale om miss Piggy fra Muppet show? –
Svarene følger her:

Da maskinen var fragtet til Hanstholm, blev den
straks ved ankomsten døbt ”Sofus” af de lokale beboere. Kabelskibet ”Skagerrak” agerede moderskib, og
Sofus tog fat på arbejdet. Men havbundens bæreevne
var overvurderet, og stakkels ”Sofus” sank gang på
gang ned i bunden og kørte fast. Moderskibet skulle
flyttes med ankre, hvilket også bidrog til den langsomme fremdrift. I løbet af de første 19 dage blev der kun
gravet 2,5 km kabel ned. Så kom kablet igen i kontakt
med et bomtrawl. Kablet skulle repareres, og ”Sofus”
kom på tidlig pension.

Skagerrakforbindelsen
I april 1981 fortalte chef for ledningsafdelingen
ingeniør Erling Kristensen i ELSAM posten om ”Sofus”

Fra ”Sofus” til ”Sofie”
Vægten under vand blev nu trimmet ved hjælp af
åbnetanke, der kunne fyldes mere eller mindre med

Kablet mellem Jylland og Sverige

Sue Ellen, Sofie og miss Piggy
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Leder
Skærm
Isolution
Skærm
Bly kappe
Plastikkappe
Bomuldsbånd
Stålbånd
Bomuldsbånd
Stål armering
Bomuldsbånd
Stål armering
Korrosionsværn

Billede af søkabel og tværsnit af de mange lag

luft, mens maskinen kørte på bunden. Samtidig blev
et ankerhåndteringsfartøj indrettet på ”Sofus”, idet
han med alt hjælpeudstyret blev placeret på ”Svitzer
GARM”, det nye moderskib. Dermed var man nu fri for
besværet med ankre, der skulle flyttes eller var i vejen.
Moderskibet kunne holdes på enhver ønsket position
ved hjælp af et computersystem. I 1978 blev der gravet 60 km kabel ned ud til en vanddybde på 60 m.
Så opstod en ny situation. Det viste sig, at rejefiskernes ankre og trawl i stort tal satte sig fast i kablerne
på dybere vand. ”Sofus” måtte igennem endnu en
ombygning med bl.a. et nyt pumpesystem. På grund
af de efterhånden fyldige, feminine former blev den
omdøbt til ”Sofie”.
Arbejdsopgaver
I 1979 kørte ”Sofie” igen på Skagerraks havbund. Der
blev nedspulet kabler ud til 160 m vanddybde. Igen
var der vanskeligheder. Selv om Sofies vægt ved hjælp

af åbnetankene var reduceret til næsten 0, sank ”Sofie”
ned og kørte fast.
I starten kørte ”Sofie” på larvefødder med gummibånd, udviklet til terrængående køretøjer i det svenske forsvar. På meget blød bund var der påmonteret
archimedes-skruer, dvs. store tønder med ”gevind” af
gummifendere.
”Sofie” har senere arbejdet både i Den Engelske Kanal
og ved Bornholm. Hun har opnået fine resultater og
er blevet internationalt kendt. Der kom efterfølgende
mange forespørgsler om nedspuling af kabler fra hele
verden; især når kablerne skulle ned på større vanddybder.
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Sue Ellen, Sofie og miss Piggy

Kabelskibe kan ikke gå tæt på land og trækker derfor
kablet langs kysten, mens det holdes oppe af luftfyldte
pontoner. Ved hjælp af en wire trækkes kablet i land.
Først da begge kabelender var tilsluttet, blev den danske del af kablet spulet ned af ”Sue Ellen”.
”Miss Piggy”
Denne sidste maskine blev udviklet i starten af
1990’erne i et samarbejde med NKT. Der skulle
nedgraves et kabel mellem Falster og Tyskland, og på
et senere tidspunkt skulle den kunne anvendes ved et
eventuelt kabel under Storebælt.
I dette område af Østersøen består bunden af meget
hårdt ler, så gravningen skete med en stor kædegraver, som blev ombygget til fjernstyring og anvendelse
under vand. Maskinen fik navn efter ”Miss Piggy” i
Muppet show, da hun var vanskelig at omgås og
havde grimme pigge på kædegraveren.

Den ombyggede Sofus II

”Sue Ellen”
Da Konti-Skan 2-forbindelsen skulle etableres i 1988,
kom gravemaskinen ”Sue Ellen” på arbejde. Ingeniør
Henning Øbro var med til at udvikle hende. Han fortæller i ELNYT, at navnet havde hun fået, fordi hun var en
noget træg dame på fem tons, der ikke helt opførte sig,
som teknikerne havde regnet med.

At udvikle de ”tre stærke piger” var en nyttig, anderledes, men også en sjov ingeniøropgave.
En anden sektor overhaler
ELSAM startede udviklingen af spule/gravemaskiner
på et tidspunkt, hvor der ikke var kommercielt udstyr
på markedet. Udviklingen i offshore sektoren medførte, at der her blev udviklet nyt nedspulings/nedgravnings udstyr. Så var det ikke længere nødvendigt for
ELSAM selv at have det.

Højspændingskablet mellem Sverige og Jylland
krydser næsten 90 km hav, hvor det skal graves ned,
så det er beskyttet mod skader fra ankre og fiskeredskaber. Kablet mellem Læsø og Sverige blev udlagt og
samtidig nedpløjet – det er svensk ejet. Kablet mellem
Jylland og Læsø ejes af ELSAM og blev udlagt af NKT
med kabelskibet ”H.P. Lading”. Under udlægningen
blev vejret dårligt, og kablet kunne ikke trækkes i land,
så det måtte efterlades på havbunden. Efter 14 dage
slog vejret om, og kablet blev trukket i land.

Sue Ellen, Sofie og miss Piggy
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tæt på oprindelig stand
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Kjolemode fra 1950–erne til i dag
– Gemt, men ikke glemt –
Der er flæsekjoler, kjoler med prikker og festoner og forklædelook. Stramtsiddende og løstsiddende. Uld, bomuld og kunststof – alt hvad hjertet begærer.

Fra fruens gemmer
Inger Lise Skov har gemt særlige kjoler, der representerer tiden fra 1953 til 2010. Kjolerne har hele tiden
været sikkert opbevaret, så de kunne anvendes dels
til leg da børnebørnene var små, dels senere når de
skulle til temafester. Det var en guldgrube for pigerne.
De fleste kjoler er købt hos lokale forhandlere i
Danmark; og nogle er hjemmesyede efter kyndig

Kjolemode fra 1950–erne til i dag

Michelle og Juliane i farmors kjoler. Til venstre Michelle iført sort
selskabskjole, købt i Kolding i 1963 – den bar Inger Lise til deres
far, Gerts barnedåb i 1965. Juliane i taftkjole med hel sol og sorte
fløjlsapplikationer. Købt i Ejby 1953 til bryllupsfest.

vejledning. Michelle og Juliane Skov har til ære for
Skærbækfortællinger stillet op til fotografering i kjoler,
der sagtens kunne bæres i dag.
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Stilarter
Kjolekavalkaden viser søde teenage-kjoler,
nydelige frue-kjoler, en lille ”Chanel” jakke, og
tidstypiske repræsentanter fra den ”brune
periode”.
Der er tale om både hverdags- og festtøj. Ser
vi på kjolelængden har vi ”Mini–Midi–Maxi”
med. Der er flæsekjoler, kjoler med prikker og
festoner og forklædelook. Stramtsiddende og
løstsiddende. Uld, bomuld og kunststof – alt
hvad hjertet begærer. Hvis man er til ”retro”
er der gode muligheder i denne samling.
Catwalk
Inger Lise Skov har samlet famile og venner
i anledning af den runde fødselsdag. Rammen er det gamle ”Oven Vande” i Fredericia.
Der er taler og sange, der gør hende glad.
Hun ved ikke, at der vil komme et originalt
indslag, som vil blive husket i mange år på
grund af dets genialitet.
Nu bliver der budt velkommen til aftenens
clou. Spotlyset rammer modellerne, der skal
gå catwalk.
Svigerdøtrene Linda og Gitte havde kendskab til Inger Lises fine samling af kjoler.
Uden at hun havde opdaget det, havde de
smuglet kjolerne ud af huset, så de kunne
blive strøget og gjort klar til den helt forrygende modeopvisning.
Til venstre Juliane i lang velour nederdel, 1978.
Michelle i lårkort kjole købt hos A. Olesen Fredericia
1972.
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Kjolemode fra 1950–erne til i dag

Sommerkjole 1978

Sommerdress købt hos J.Chr.
Nielsen Fredericia 1970

Sort slå–om nederdel

Skjortekjole syet på sykursus i
Holstebro 1962

Hjemmesyet sommernederdel
1970

Hjemmesyet festkjole med jakke. Syet af taftligende stof 1963

Kjolemode fra 1950–erne til i dag
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Kjole med fløjlsvest fra den
brune periode 1976

Selskabskjole 1980

Selskabskjole 1977. Købt til
komsammen hos Mads og
Ingeborg

Selskabskjole 1980

Chanelinspireret
jakke syet på sykursus i Holstebro
1961

Festtøj båret til Mads & Ingeborg Juuls sølvbryllup 1974

Festjakke brugt over
sort kjole båret til
Kirsten og Freddys
guldbryllup 2010
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Kjolemode fra 1950–erne til i dag

Til venstre: Juliane i hjemmesyet tidstypisk bomuldskjole 1957.
Til højre: Juliane i elegant natdress 1970.
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Tallene refererer til historiernes første side.
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KORT OVER SKÆRBÆK

ej

Før start på Samsø rundt

Rettelser og tilføjelser til 2015-udgaven af ”Skærbækfortællinger”:
På side 79 har vi fejlagtig skrevet, at det ene billede viser Sv. Rich. Pedersen og kone. Dette
er ikke korrekt, idet det nok er Sv. Rich. Pedersen; men det er Henry Heins kone.

Rettelser og tilføjelser til 2015-udgaven

94
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Bogen er trykt med økonomisk støtte fra:
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Skærbæk Beboerforening har venligt stillet deres
hjemmeside til rådighed – se mere på
www.skaerbaekfortaellinger.skaerbaeknet.dk
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Studiekredsen:
Bodil, Troels, Birgit, John, Kirsten

Savværksejer Jens Ottosen var en hæderlig,
arbejdsom og iderig mand. Læs om hans arbejdsliv i
begyndelsen af det 19. århundrede – og se, hvad han
skriver om forholdet mellem Skærbæk og Taulov. Husker du Elsam’s stærke piger: Sofie, Sue Ellen og
Miss Piggy? - Tag på specialtransport med kyllinger
i Linds bus eller fordyb dig i murstensfabrikation på
Hagenør Teglværk. - Bliv gennemblæst sammen
med vore entusiastiske optimistsejlere, og se hvad
unge kunstnere fik ud af en dag på Skærbækværket.
– Bogen byder også på sære syn som en coaster
på land og et gebis i havnen samt et flot lokalt
modeshow.
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