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Fra drengeårene:
Jeg starter med at gå tilbage til drengeårene i Vojens, jeg har nok været en 9-10 år gammel. Min bror 
Christian og jeg cyklede ofte forbi fabrikken på Hans Grams Gade, vi havde nemlig fundet ud af, at når 
de afprøvede ismaskinerne, foregik det nemlig en gang imellem 
med rigtig is. Når vi havde hørt rygter om dette, gjaldt det om 
være på stedet når prøvekørselen var færdig, for så blev porten 
åbnet ud mod Hans Grams Gade, og der blev stillet en vogn med 
is ud til de børn der havde taget opstilling. Det endte med, at vi 
fik ret ondt i mave, da der som regel var rigelig af is at tage af. 
Som regel var det hen mod fyraften at det skete, og når vi kom 
hjem og skulle spise, kunne vores mor ikke forstå, at ingen af os 
var særlig sultne. Når jeg tænker tilbage på dengang, tvivler jeg 
på hvor hygiejnisk ismassen har været, da formene nok ikke har 
været fuldstændig klinisk renset for olierester mm. 
Når der havde været en prøvekørsel hvor vi ikke havde opdaget 
det, havde vi heldigvis vores flinke genbo blikkenslagermester 
Hans Jensen, Vestergade 55, han tog gerne en stor pose med til 
os. Det kom dog i fryseren, og skulle så senere nydes på et 
passende tidspunkt.
Så ubeviste gode spor og indtryk, har fabrikken nok givet mig på 
dette tidspunkt.
Dengang og i alle årene var Brdr. Gram et lukket område, der var 
ingen adgang for uvedkommende.
Imidlertid var jeg også heldig at gå i klasse med Karsten Nybroe, Marens søn. 
Karsten kunne skaffet en nøgle til fabriksporten, så sammen med ham og en anden kammerat John 
Lebeck, fik vi herved adgang til hele fabriksområdet. Vi fandt også frem til det sted hvor den lille 
selvkørende gule truck, med de små vogne stod. Den kørte til daglig med varer og post rundt til 
afdelingerne. Karsten vidste nøjagtig hvordan den skulle startes, og så gik det ellers rundt og rundt på 
gårdspladsen i et stykke tid. Det var ret sjovt at være med til, og det gik fint uden at vi ødelagde noget. 
Om det nogensinde blev opdaget senere, vides ikke. 

I erhvervspraktik på Brdr. Gram:
Jeg gik i juni 1961 i en alder af 15 år ud af 8 klasse på Vojens Borger- og Realskole. Det var ikke helt 
almindelig at der blev oprettet en 8 klasse dengang. Normal udgik man fra 7 klasse, eller gik videre og tog 
realeksamen. Men vi havde en lærer der hed Niels Petersen ”Spids”, han var meget optaget af, at vi ikke 
skulle skilles, så han fik iværksat en rundspørge til os elever samt forældrene, om der var opbakning til at 
fortsætte et år ekstra. Det lå ham virkelig på sinde, fordi han syntes vi var en god klasse, og klassen havde 
da også indbyrdes et godt kammeratskab.
Vi fik tilstrækkelig opbakning fra det antal forældre der skulle til, så oprettelsen af 8-klassen gik igennem.

Min sidekammerat i skolen Kaj Jørgen Nielsen og jeg selv, havde året før været i praktik hos Brdr. Gram 
i værktøjsafdelingen en uges tid. Der faldt vi vist begge vældig godt til, skønt det nok var begrænset hvad 
vi fik lov til at arbejde med.
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Christian Hansen ”Krølle”, 
sidste arbejdsdag 1977

Under opholdet blev jeg tilknyttet en svend som jeg til dels kan takke for, at jeg valgte denne 
lærlingeuddannelse, det var Fritz Ravn (senere mester i værktøjsafd.). Han formåede at forøge min 
interesse for faget. Da jeg en af de sidste dage havde fremstillet et par småting, trak Fritz mig hen til sig 
og sagde. 
”Hvis du senere bestemmer dig for at gå i lærer her på Brdr. Gram, er der to ting du kan vælge at  
  gøre, og det er følgende: 
  1) Du vælger at få din læretid til at gå med sjov og ballade.
  2) Du vælger at holde øjne og øre åbne, og suger til dig af alt det du lære og udsættes for.

  Du bestemmer selv hvad for en du vælger, men husk ordene, tænk godt på dem, så tror jeg du   
  vælger rigtig.”

Endvidere var der en anden svend på afdelingen som også gav mig et godt råd, hans navn husker jeg ikke. 
Han sagde til mig, at her på fabrikken bliver det lidt af et tilfælde, om man kommer hen til en god eller 
mindre god svend, når det drejer sig om hvad han kan lære dig. Så det er vigtigt, at man ikke lader sig 
lalle hen, hvis man havner ved en mindre god svend. Hvis man selv udvikler sig, og er lidt opfindsom 
samt holder sig i gang, er meget vundet. 
Dengang forstod jeg ikke helt meningen med ordene, men det faldt ret hurtigt på plads, da jeg senere 
havde prøvet at arbejde under de forskellige forhold. Og de blev mig til stor gavn siden hen.

Særlig Fritz Ravns ”regel 2” har jeg forsøgt at leve efter siden i hele min karriere, samt de andre 
visdomsord der faldt af i den uge. Nu skal det ikke forstås sådan, at der ikke under læretiden har været 
sjove stunder, det har det, men kun indenfor en hvis grænse.

Min stedfar mejerimontør Christian Hansen ”Krølle”, havde på et tidspunkt spurgt mig, om det skulle 
være på Brdr. Gram jeg havde besluttet mig for at gå i lære. Han 
mente at værktøjsmager måtte være det rigtige, hvis man da havde 
muligheden for at vælge.
Han kontaktede Carl C. Nybroe på fabrikken, og spurgt ham, om 
hans søn kunne få en læreplads på fabrikken. Det var ikke sådan 
ligetil at blive optaget som lærling dengang, der var stor søgning. 
Hver tredje måned blev der dengang optaget 5 nye lærlinge. Hvad 
angik at komme i lærer som værktøjsmager, så fik han det svar, at 
på Brdr. Grams uddannedes der kun maskinarbejdere. 
Han fik besked på at de ville se på det, og at jeg blev indskrevet. 
Men samtidig sagde Nybroe at det kunne godt gå op til et års tid 
inden der var plads. Der stod en del på ventelisten. Nogen tid efter 
fik jeg besked på, at der først var en læreplads fri fra 1.august 
1962. 
Nu vidste jeg i det mindste hvad der ventede mig i de kommende 
år.
Det blev i hvert fald ikke i samme håndværk som mine to ældre 
brødre blev udlært i, samt senere den yngste bror kom i lære ved. 
De blev alle tre udlært elektriker ved Niels Nielsen på hjørnet af 
Vestergade og Danmarksgade. En anden bror blev dog udlært 
smed ved Brdr. Dahl i Mølby.

Første år efter skolen:
Jeg havde normalt en lang sommerferie da jeg gik i skole, men det blev der ikke meget af det år. Senere 
på sommeren blev der bevilliget en uges ferie.
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Jes i praktik hos Brødrene 
Gram i 1960

Det var nemlig bestemt, hvad jeg skulle foretage mig efter skoleafslutningen, det vil sige i de kommende 
godt12 måneder, inden jeg skulle starte hos Brdr. Gram. 
Christian (min stedfar) havde længe i forvejen fundet ud af, at jeg skulle være håndlanger for ham 
derhjemme i sin mejerimontørforretning, Vestergade 60. Hans mening var at få mig afpudset, så jeg stod 
godt rustet når læretiden indtraf. Han var selv udlært på fabrikken i 1928, og hans far igen havde arbejdet 
og været værkfører der i flere år, fra 1912 og til krigen brød ud i 1914. Igen efter krigen fra ca. 1919 og 
indtil 1927, herefter startede han egen mejeriforretningen i byen.
Jeg fandt senere ud af, at det ikke var nogen dårlig ide at få lært de vigtigste almene ting indenfor 
jernindustrien. Der var flere faldgrupper, som jeg opdagede hen af vejen i de 12 måneder.
Dengang som nu var det kutyme, at alle de nye lærlinge skulle afprøves, og det til stor morskab for 
svendene. Det kunne foregå ved, at en svend sendte lærlingen ind til en anden svend for at hente en spand 
kørnerprikker. Eller man skulle gå hen i svangerskabet og hente stereoskopet, eller hente noget 
klingevand til ambolten osv. Og da lærlingene var blevet narret nogle gange, og var begyndt at blive 
skepsis, kom den med, at svenden sendte ham hen for at hente papegøjetangen. Det lød i hvert fald som 
en løgn, så hvis lærlingen nægtede det, blev han til grin, fordi der findes en tang med det navn. De 
narrestreger hoppede jeg heldigvis ikke på, til stor ærgrelse for nogle svende.
Så derhjemme fik jeg lært alle fagudtrykkene som brugtes, og især lærte jeg navnene på de forskellige 
håndværktøjer grundig at kende.
Det at håndtere et værktøj rigtig, var min stedfar god til at lære mig. Jeg husker at for at lære at save 
rigtig, satte han mig til at afsave et stor stykke rundstål på 50/60mm med en nedstryger. Det var hårdt 
arbejde og gav sved på panden. Og han stod i det først stykke tid for at se om jeg nu holdt rigtig på 
værktøjet. Når først han var tilfreds, kunne jeg fortsætte i den halve time det nu tog, og sveden løb.
Jeg fandt ud af, at det skulle prøves nogle gange for at få det rigtige håndelag. 

På værkstedet var der en gammel drejebænk og en roterende slibesten samt boremaskine. Alt sammen 
trukket af den samme motor via remtræk. Når spåntrykket blev for stor, begyndte remmen at glide, men 
det havde Chr. råd for, han hentede et glas sirup inde i min mors køkken, hældte det ind på den 
indvendige side af remmen, og så tog den fat igen. Det var nok ikke lige den ide jeg skulle lære for meget 
af. Remtræk var nok for længst afskaffet på Brdr. Gram. Men disse 
sjove oplevelser tog jeg med mig. Endvidere var jeg med ude på 
forskellige mejerier i omegnen. 

Først skulle Hansa Borgwarden 1800 pakkes bagi med værktøj, 
derefter gik turen af sted til et mejeri for at udfører reparations-
opgaver, som kunne være forskellige ting. Det var som regel altid en 
eller anden maskine som var brudt sammen, eller noget der var blevet 
utæt. Mejeriet skulle helst ikke så gerne stå stille for længe ad 
gangen. De fleste gange kunne det dog også foregå om 
eftermiddagen, når dagens produktion af smør og ostefremstilling var 
færdig. Når det var tilfældet , havde vi ingen mejeribestyrer der stod 
og spurgte, om vi nu snart var færdig.

Især husker jeg når min stedfar skulle reparere eller skifte noget på en 
kompressor. Som regel skulle beholderen og kompressoren først 
tømmes for den ammoniak den måtte indeholde. Det var noget der 
ikke rørte Christian sønderligt meget, når det værste var overstået, gik 
han ind i rummet igen, og arbejde videre medens der stadig var en 
harm ammoniakluft. Han kneb øjnene en smule i, og når det blev 
værst tog han et lommetørklæde for munden. Jeg skulle ikke nyde 
noget, og holdt mig udenfor rummet eller i det fri. Men så råbte han 
engang imellem ud til mig, at jeg skulle hente det og det værktøj i 
bilen, og komme ind til ham med det. Jeg gik så ind i rummet med det, og var lige ved at ”dø” troede jeg, 
så stærkt lugtede det, og øjnene løb i vand. Så jeg fik lært en del om ammoniak ved de lejligheder, og 
dem var der flere af. Chr. sagde bagefter til mig, nu bliver du ikke forkølet i de næste par måneder min 
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Tunnelen mellem gamle og 
nye fabrik

dreng, alle barktusser er slået ihjel. Det havde han nok ret i, jeg huske ikke at han nogensinde har været 
forkølet. 
Engang foreslog jeg ham at male den gamle drejebænk, boremaskinen, skab og el- svejseværket, det 
syntes han var en god ide, så jeg malede løs i flere dage, og maskinerne fik en fin blå farve som holdt 
tiden ud på Vestergade 60. 
I dag kan drejebænken og de andre ting ses på egnsmuseet på Tørninggård.
Efter de 12 måneder ved Christian, var jeg nu godt rustet til at starte på Brdr. Gram den 1.august 1962.

Læretiden på Brdr. Gram A/S Vojens:
Da jeg startede i 1962 på Brdr. Gram, havde fabrikken haft 60 års jubilæum i 1961. 
Jeg mødte op i nyt kansas arbejdstøj ved portneren, som dengang var Karlo Christensen bosat på 
Smedevænget 2. Det var sammen med 4 andre unge fra byen, som jeg i øvrigt godt kendte. Det var Klaus 
Bossen, Preben Holdensgaard, Bent Jacobsen og John Lebeck. Vi fik tildelt et skab til vores skiftetøj. 
Skabet befandt sig i kælderen under kantinebygningen. Det var et stort rum vel nok med over tusinde 
skabe vil jeg tro. Der var rækker med håndvaske og flere fælles baderum.

Arbejdsugen var på daværende tidspunkt 45 timer. Det vil sige at vi skulle arbejde hver lørdag. Jeg boede 
dengang hjemme ved mine forældre på Vestergade 60, og da det var tæt på, kunne jeg nå at cykle hjem i 
middagspausen og spise varmt mad. Og dengang var man forvendt med to retter mad, så min mor måtte 
næsten på minuttet have maden parat, når jeg dukkede op.
Timeløn i det første år var 0,85 kr. og steg så gradvis hvert år. De sidste 4 måneder kom den helt op på 
1,35 kr. i timen.

Blikkeriet:
Vi 5 unge knægte blev fordelt, nogle kom ind i blikkenslager-værkstedet ”På marken”. Holdensgaard og 
jeg selv blev ført gennem den 140 meter lange tunnel under Danmarksgade og over til det blikværksted 
der lå i den gamle og oprindelige del af virksomheden. Som vistnok 
blev kaldt byen. Blikkeriværkstedet lå langs med Danmarksgade, det 
havde i de tidligere år været det oprindelige smedjeværksted. Det bar 
sandelig også præg at et rigtigt gammel værksted. 

Jeg syndes dengang at det var da et underlig sted at start i de gamle 
bygninger, jeg ville hellere have startet ovre i de nyere bygninger. 
Men nu senere i livet kan jeg dog så prale af, at jeg har arbejdet på 
den helt gamle fabrik, som rummede en vis nostalgi. Tænk, man har 
arbejdet et sted, hvor medarbejder helt tilbage fra starten af Hans 
Grams Maskinfabrik i 1901 havde arbejdet. De ældste medarbejdere 
var selvfølgelig her i 1962 for længst gået på pension. Jeg er dog 
glad for, at jeg nåede at arbejde netop lige det sted, som nu i dag helt 
er udraderet. I dag er der på området parkeringsplads. I samme 
område lå dengang også administrationsbygningen, med indgang fra 
Vestergade.
Dengang var det den gamle blikkeriafdeling, og det nye. Som omtalt 
lå den større og nye blikkeriafdeling ”På marken”, hvor den befandt 
sig i de 3 store sammenbyggede haller mod nord. Kontakten mellem 
de to afd. foregik som regel ved at køre gennem tunnelen under 
Danmarksgade. Hver morgen skulle vi for at komme over til vores arbejdsplads gå igennem tunnelen. Og 
igen gå samme tur når der var fyraften.
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Hallen ud mod Danmarksgade var hvor jeg startede som lærling i 1962

Jeg skulle her, 
være lærling i de 
næste 3 måneder 
under smedesvend 
August Holzmann 
fra Starup, 
Haderslev. 
Holzmann havde 
sin plads i 
sydenden af 
hallen, ja faktisk 
ved endemuren. 
Hele 
arbejdspladsen 
var hævet ca. 30-
40 cm over det 
øvrige niveau i 
hallen, hvorfor 
fandt jeg aldrig ud 
af. Men man 
havde derved et 
fint udsyn ud over 
de andre 
medarbejdere i 
afdelingen. 
Mit arbejde gik ud på at svejse endebunde på små kompressorbeholdere til de mindste kompressorer, som 
fabrikken fremstillede. Efter svejsningen var det også vores opgave at trykprøve dem i et vandbassin som 
befandt sig lige nedenfor afsatsen. Har hørt at der i tidens løb var blevet smidt nogle lærlinge i bassinet, 
men det slap jeg for. 
Af andre ting jeg fik lært at fremstille der, var forskellige typer beskyttelses/sikkerheds skærme, som blev 
anvendt til afskærmning af kileremmene på kølekompressorer. Der blev først foretaget afklipning og 
bukning af jernpladerne, senere skulle de svejses sammen til en hel skærm, hvor en perforeret plade til 
sidst blev punktsvejses på frontsiden. Senere blev hele herligheden malet blå på malerværkstedet af gamle 
”Jens maler”. Han boede på (Ribevej) nu Unionvej.
I afdelingen blev der også udført noget af blikarbejdet til de store Ria ismaskinerne. Mester i afdelingen 
var gamle Hans Jensen. Han var på et tidspunkt den lokale formand for Værksteds Funktionærernes 
Fagforening. Endvidere var Jensen, som tidligere omtalt, min gode genbo, han boede på den anden side af 
vejen på Vestergade 55. Huset lå lige over for mit barndomshjem.
Af andre svende i blikkeriet husker jeg ”Københavner Karl” Karl Petersen, samt Verner List. 

I det store blikkeri på marken, var der et par svende som jeg  her også vil nævne. 
”Lille Hans” Hans Christensen blev ansat i blikkeriet på Brdr. Gram i 1950, og var der indtil han blev 
pensioneret i en alder af 66 år i 1988. Han var en rigtig spasmager der gerne tog fusen på læredrengene, 
hvis han kunne. Og så var der Bent Steen, de var begge fra Jegerup (dem har jeg begge besøg i 2004). 
Bent Steen blev ansat på Brdr. Gram i 1955, og gik pension i 1994. De to arbejde tæt samme i blikkeriet 
og var uadskillige. Men hos dem fik man til gengæld lov til at arbejde, og de kunne også samtidig lære fra 
sig. Jeg selv var dog ikke lærling under dem, men sammen med Holsmann var vi ofte derovre for at 
foretage nogle ting som ikke var muligt i det gamle blikkeri.
Og så var der Anders Johnsen fra Haderslev, han havde lært blikkenslager og kobbersmed på fabrikken 
fra 1924-1928. 
Anders stod i øvrigt i lære sammen med min stedfar montør Chr. Hansen ”Krølle”. 
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 Anders stod og loddede overfladeformene på de store runde Ria ismaskiner. Jeg husker at der blev loddet 
over 100 kilo tin på de store forme. De blev dengang loddet i hånden med loddekolbe. 
Der blev også fremstillet nogle små håndforme til ispinde. I dem kunne der fryses 20-30 ispinde pr. form, 
de blev nedfrosset i en almindelig frostboks.
Det skal tilføjes at Johnsen var en stilfuld mand, han bar altid slips når han var på sin arbejdsplads.
(Anders M. Johnsen har i øvrigt udgivet en bog om sin barndom i Over Jerstal, og med beskrivelser om 
sit lange arbejdsliv på Brdr. Gram. Titel på bogen er: ”Fra et sønderjysk arbejderhjem” udgivet i 1984 af 
P.J. Schmidt Bogtrykkeri).
I afdelingen på marken var Ejner Christensen mester. Han havde selv været ansat flere år på fabrikken 
som blikkenslagersvend, og var nu sideløbende blevet mester i 1952 sammen med gamle mester Hans 
Jensen. Ejner fratrådte fabrikken i 1980.

De første dagen efter jeg var ansat, blev jeg kontaktet af Hans Westergaard, som dengang var formand for 
lærlingeklubben på Brdr. Gram. Han kontaktede alle nye lærlinge i de afdelinger vi var beskæftiget. Og 
han opfordrede os til at tegne et medlemskab af lærlingeklubben. Han nævnte at der på fabrikken i 
øjeblikket var ca. 70 lærlinge, og at de alle var medlemmer af lærlingeklubben. Senere mere om 
lærlingeklubben.

Prøvestation & Kompressor/Fryse forsøgsafdeling:
I en tilstødende afdeling øst for blikkeriet, stadig i de helt gamle bygninger, lå der en forsøgsafd. hvor 
Hans Beck var mester. Det var også det rigtige gamle værksted, hvor der i tidens løb nok er blevet 
foretaget en del omrokeringer på indretningen. 
Hans Beck husker jeg som en mand der ikke bare tog en beslutning, men han var den tænkende og kloge 
mand. Jeg ser ham for mig som han står der og tænker på hvordan han nu bedst løser opgaven. Han var 
også meget reel overfor vi lærlinge, så vi fik nogle opgaver vi kunne lære noget af, og i stedet for at 
skælde ud, hvis der var et eller andet der var gået galt, forklarede han hvordan man i stedet skulle have 
gjort, og klappede en på skulderen og sagde: ”Nu laver du ikke den fejl næste gang”. 
Hans Beck stod i lærer på fabrikken midt i 20erne, og har ikke arbejdet andre steder.

I afdelingen foretog man forsøg og nye ting til evt. kommende produktioner. Der stod bl.a. et par 
drejebænke og en fræsemaskine. Endvidere var der en lang filebænk langs med væggen ud mod Hans 
Grams Gade. I afd. var også ansat et par svende som havde været der i mange år. Det var Hans Jørgen 
Jørgensen, Vojens og Marius Halford, Sommersted. Marius H. startede på Gram i 1955 i Hans Becks afd., 
og var ansat på fabrikken indtil 1988 i 33 år. Marius kom senere ind i reparationsafd. hvor Jørgen 
Andersen var mester (jeg har besøgt Marius i Sommersted).
En anden var Jes Johansen, han var en dreven prøvemand når det drejede sig om prøvekørsel af de store 
kølemaskiner. Hans Chr. Andersen ”Jazz Kedde” var noget yngre, og var udlært på fabrikken. Endvidere 
var Verner Skov fast mand ved Batinolles drejbænken. Senere blev han og drejebænken flyttet over i 
lærlingeværkstedet i de nyopførte fabrikshaller, som også rummede forsøgsafdeling i hallen ved siden af. 
Verner havde stået i lærer fra ca. 1941-45, og var ansat i mange år på fabrikken.
Marius Schneider havde også været fast drejer i afd. men var flyttet til værktøjsmagerafdelingen. Han 
blev ansat som lærling i 1925, og oplevede i 1975 at være ansat i 50 år på Brdr. Gram. Herfor fik han 
Dannebrogsordnen. Ud over dem var der et par andre rare ældre lærling, Anker Grosmann samt Ove 
Kronborg.

Køle forsøgsafdeling:
Der var også en forsøgsafdeling hvor Johan Skov (bror til Verner og Heinrich Skov) var mester i. Han 
foretog hovedsagelig forsøg og eksperimenterede med nye tiltag på kølefronten. Det var bl.a. i den afd. 
der foretoges forsøg med nye køleskabe. Der var her kun ansat en 3-4 mand.
Senere blev han kontrolmester på køleskabsfabrikken. Johan stod i lærer på fabrikken 1944-48. Han var 
rejst til Østergård i Haderslev i en kort periode, men kom tilbage i 1950, og var der indtil han gik på 
pension i 1993 (har besøgt ham i 2004).
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Smedjen:
Nu vil den ihærdige læser opdage at nu springes der pludselig til et nyt job, og det er faktisk ikke løgn. 
Det var nemlig sådan, at på Brdr. Gram fik man den ultimative almen uddannelse, dvs. man fik næsten 
lært alt inden for maskinarbejderfaget. Hvis man ikke havde lært noget, hvem var så skyld i det, dig selv.

I løbet af det næste års tid, kom alle vi 5 lærlinge ind i smedeværkstedet på marken. Her var det 
overmester Erik Krogsgaard der herskede sammen med mestrene ”Kongo Karl” Karl Christensen og Bent 
Jensen. Det var et rigtige beskidt arbejde, hvor man var sort når arbejdsdagen var forbi. Her var jeg 
lærling under en svend som jeg blev meget gode venner med, hans navn var Aage Plüger. Han kørte fra 
hans bopæl i Bovlund hver dag ind til fabrikken i hans blå Renault 4-L. Han var en dygtig svend som 
lærte mig el-svejsningens kunst i løbet af det næste halve år. Foruden el-svejsning lærte jeg også gas & ilt 
svejsnings fif, hovedsagelig arbejdede vi på rørspiraler til køleaggregater. 

Så efterhånden var det ikke det man ikke kunne svejse, om det var nedenunder eller på siden, det var 
ingen problem. Især var det store beholdere der blev svejset samme med en sidesøm, samt fik påsvejset 
endebunde. Yderligere blev der svejset mindre beholdere og rørforbindelse på siden af de store.
Jeg har også svejset en del rørkøleelementer sammen, det var sammen med svenden Egon Hansen, han 
var en sjov og rar mand at arbejde sammen med. Han var god til vittigheder og kunne huske mange.
I en periode arbejdede jeg sammen med en svend ved navn Johannes Hahn. Det var her også en slags 
rørkøleelementer der hovedsagelig skulle svejst sammen.
Der udførtes endvidere en del bukkearbejde samt valsning af beholdere, endvidere blev grundrammen til 
Ria ismaskiner opbygget i smedjen.
Valsning foregik på ret store specielle valsemaskiner. Manden ved valsen var Store Knud fra 
Sommersted. I den ene enden af hallen var der et større råvarelager af stålplader, og i den anden, et 
malerværksted hvor de store rørspiraler og beholdere blev malet med den berømte røde Gram farve. 
Kontrollør i smedjen var Nis Enemark. Han havde stået i lære på fabrikken midt i 20erne, og var samlet 
ansat i 49 år. Han var den første der lærte og begyndte med el-svejsning i smedjen. Hans far var i øvrigt 
den første brugsuddeler i Østergade i Vojens.
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I smedjen husker jeg nogle enkelte som jeg vil nævne. Poul Reinhardt, Albrecht Hagen, Otto Kleemeyer, 
brødrene Thomas og Peter Lund, den ”Den gamle smed” Knud Fabrin fra Skrydstrup, Hans Chr. Schmidt, 
Verner Bjerregård, Jakob Kloster og gamle tynde smed Peter Schmidt. Nogen af dem kunne være hårde 
ved lærlingene. 
Aflæsning samt transport af de store jernplade på gårdspladsen sørgede Peter Tved for med sin store 
kørende truck på 3 hjul. Han boede i det yderste røde hus på Vestergade 63. Han var en stille og ikke 
særlig snakkesaglig mand. Han havde ingen børn.

En episode jeg husker specielt var i februar 1965, hvor Brdr. Gram skulle have fint besøg af Kong 
Frederik. Han blev vist rundt i de afd. som han gerne ville se.
Jeg oplevede ikke selv at se ham, men det jeg husker mest, var det store arbejde vi lærlinge havde med at 
rydde op alle mulige og umulige steder på fabrikken. Der blev endog malet flere steder, ja det var ikke det 
der ikke blev endevendt. Alt skulle se godt ud når Kongen nu endelig kom på besøg, det betød virkelig 
meget for den reklame der lå heri. Jeg har aldrig set fabrikken så rengjort som den blev til den lejlighed. 

Fabrikkens direktør Maren Nybroe og Hans Gram sås ofte i fabrikshallerne. Det var også dem der ved 
særlige lejligheder viste gæster eller større kunder rundt på fabrikken.
Jeg har senere erfaret, at hver weekend havde Hans Gram indført den familieregel, at han og konen samt 
børnene Klaus og Søren gik en rundtur på fabrikken, for at se hvordan det stod til i de forskellige 
afdelinger.

MC afdeling:
Efter de første knap 1½ år, blev vi fordelt til MC, Ria og kompressor afdelingerne. Jeg kom ind i MC, 
hvor min næste svend blev Egon Vollert. Han havde på det tidspunkt kun været ansat i kort tid. 
Hans forrige karriere var foregået en del år på havet som sømand. Vi kom godt ud af det, selvom der nok 
blev råbt en del undervejs, men som heldigvis var i en god mening. Så hvis man først forstod hans humor, 
blev og var det ikke en kedelig periode. Arbejdet her bestod i at bore file mont./samle div. antal stk., og 
det foregik på akkord. Det var med at rubbe neglene, så Egon kunne gå hjem med en god ugeløn, hvis det 
ikke helt lykkedes, kunne han som sagt råbe højt. Egon var nemlig samtidig nygift og havde brug for en 
god ugeløn. Men en god læremester og god kammerat var han. Senere blev Egon da også mester og 
overmester.
En anden jeg fik respekt for, og lærte en del af, var ”Opmærke” Peter Petersen (mener jeg han hed), en 
stor ældre mand med et stort vidt hår som stod lige op i luften. Han var mester i at opmærke store plader, 
hvor der senere skulle bores huller. Så her skulle udmåles og afsættes streger hvor kørnerprikkerne skulle 
placeres. Og han kontrollerede lærlingen om han havde afsat målene det rigtige sted. Og hvis der var en 
der kunne blive sur, hvis katten havde rendt med et af målene, så var det Peter:
”Hvad går du og tænker på knægt, koncentrer dig nu lidt mere om det du går og laver” 
”Se at komme i gang med at få det rettet”
Mesterkontoret lå midt i hallen, og mester i MC afdeling var ”Lille” Håkon Schmidt. Han kunne blive 
noget så gal, når det gik værst til, råbte han oppe fra værkførerburet ud over hele hallen efter den person 
han ville snakke med, eller som stod for tur til en skideballe. Ofte var det helt ubegrundet, men afreagerer 
skulle han jo på en eller anden. Ham skulle man kende for at få det nogenlunde rimeligt. Overmesteren 
Mogensen og Håkons venskab stiller jeg mig tvivlende overfor.
Hvis Håkon så en lærling stå at snakke i en anden afd., fik man sådan en skideballe at der gik et stykke tid 
før man igen turde snakke med nogen. Og når der skulle hentes noget i en anden afd., holdt man hele 
tiden udkig efter, om han dukkede op.
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På kontoret var der en kontormand ansat som hed Boysen, han var da til at tale med.
I afd. afsluttede Heine Rave sin karriere på Gram, han havde været ansat på fabrikken i over 50 år. Han 
blev endvidere ”Rider af Dannebrog af 2 grad”, det var han meget stolt af.
Han var absolut en af dem som man kan sige var fra den gamle skole. Når man snakkede med ham, holdt 
han aldrig op med at arbejde, han tog et blik ud over sine briller for at se om der kom en mester, det ville 
give mester et dårlig indtryk hvis han så ham stå der uden at arbejde. 
Heine fortalte, at han i sin læretid havde fået at vide af Aage Gram, at i arbejdstiden her på fabrikken 
fandtes der ingen arbejdsopgaver hvortil der var behov for at sidde ned, så det gjorte han aldrig.
I øvrigt fortalte han, at når han havde fået udbetalt sin lønningspose og kom hjem med den, tog hans kone 
posen, og han fik nøjagtig de penge tilbage fra hende, så han kunne købe sig en pose tobak. Om han var 
lun, eller det passede hvad han sagde, det fandt vi aldrig ud af. Det var næsten uoverskuelig for os unge 
lærlinge at tænke på, at man kunne være på samme sted i så mange år.
Nis Hesselberg var den der foretog kontrolarbejde af de seriefremstillinger som blev udført i afdelingen. 
Han kunne også godt blive hidsig hvis der var et eller andet der gik ham på tværs.
Han havde været ansat i mange år på fabrikken. I øvrigt overtog min stedfar Chr. Hansen hans job i den 
sidste tid jeg var ansat. Forinden havde Chr. Hansen jobbet med at tilpasse optagertænger til Ria 
ismaskiner, et job han overtog efter Terkel Thomsen fra Øster Parkvej som også havde været ansat på 
fabrikken i mange år. 

Chr. Hansen ”Krølle” er født i 1909. Han startede 14 år gammel i en læreplads på Brdr.Gram den 
23.04.1924 og sluttede 23.10.1928. 
Han blev ansat 2.gang fra 28.11.1968, og sluttede 07.01.1977, hvorefter han gik på pension. 
Sjovt nok var han ansat da fabrikken havde 25 års jubilæum (har billede derfra), og han var ansat  da 
fabrikken kunne fejrede 75 års jubilæum. 
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Inklusiv hans lærlingetid og sidste periode blev det til knap 13 års ansættelse.

Renseriet:
I sidehallen mod nord lå renseriet, hvor Hr. Grønvig var mester. Han havde det med at tale i en form som 
jeg vil kalde teater sprog. I et par citater herunder vil jeg prøvet at gengive hvad jeg husker han sagde: 
”Hvad har du så på hjertet min lille ven, hvilken afdeling har du æren af at repræsentere” 
”Hvem er din moder & fader, er det nogen man har æren af at kende”
Eller når der skulle afleveres nogle arbejdsopgaver til ham:
”Tør den unge mand virkelig overlade disse fine ting til vor lille afdeling, vi må virkelig anstrenge os, gid 
de højere magter må stå os bi”
Eller hvis man skulle hente noget:
”Nu må vi se om vore ærede medarbejdere har fået udført den krævende opgave, så den tilfredsstiller  
den herre”.
En spøjs herre, de første par gange var jeg virkelig målløs. Men når man efterhånden kom til at kende 
ham, var han da en hyggelig fyr. Han havde sideløbende den store opgave, at optræde som julemanden i 
Vojens by i mange år..

Kontrol af dorne:
Overfor renseriet lå der en mindre specialafdeling hvor Chresten Sørensen ”Kedde” var kontrollør. Han 
havde til opgave at kontroller alle tolerancedorne og indstille gafler der blev brugt i drejeriet.
I afd. var der yderligere et par andre hvoraf den ene var Hans Ritz.
Chresten havde før han kom til B.G. været chauffør hos vognmand Meyhoff på Danmarksgade. Senere 
blev han også en slags chauffør for Aage Gram. Ligeledes havde han og konen været bestyrer af 
marketenderiet i en årrække, det lå dengang på hjørnet af Hans Grams Gade og Danmarksgade. Og for at 
det ikke var nok, var han i samme periode samtidig fyrbøder på fabrikken.
 
Ria afdeling:
Efter et halv års tid kom jeg over i Ria afdelingen. Her var jeg heldig, jeg kom igen til at arbejde sammen 
med Aage Plüger. Aage havde været en snes år i smedjen, og trængte til at prøve noget andet, derfor 
havde han søgt ind i denne afdelingen. Et held for mig at han fik jobbet.
Fabrikken var på det tidspunkt i gang med at opbygge den første hærdetunnel. En hærdetunnel til hurtig 
frysning af vaffelis. Den opgave havde Aage og jeg fået til opgave at opbygge. Det var et spændende 
arbejde, men da det var den første, løb vi ind i problemer gang på gang. Det var ikke altid det som 
tegningerne viste, der i praksis og i sidste ende kom til anvendelse. En af de ingeniører vi havde et 
samarbejde med, var unge Niklaus Ries. 
Der blev foretaget mange prøver med at få båndene til at køre i tunnelen. Og især havde vi en del 
problemer med at få isvaflerne til at gribe med det rigtige tryk omkring vaffelbægrene. De faldt på gulvet 
mange gange inden det til sidst lykkedes at finde den helt rigtige udformning, og her var Plüger dygtig til 
at se hvordan det skulle gribes an.
Så det fik jeg det næste ½ års tid til at gå med, en del fik jeg lært her, og det var ikke mindst Plügers 
skyld. Dog skal det siges at en mængde tid gik med at vente på hvad det næste træk ville blive.

Et godt forhold til værkføreren i Ria afdelingen Hans Therkelsen havde vi begge. Selv strenge overmester 
Børge Mogensen gik det fint med, han kunne ellers sætte en på plads. Her må jeg igen tilføje, at Plüger 
havde et godt forhold til alle afdelinger, og igen specielt værkførerne, havde han et godt tag på. 
Jeg tror ikke han kunne blive uenig med en mester, jeg oplevede det ikke, skønt han ikke var tilfreds med 
alt hvad de bød ham. Hvis det et par gange kom så vidt at Mogensen hidsede sig op overfor Plüger, stod 
han bare helt rolig og svarede ham tilbage i en ordentlig tone, med sin forklaring og mening på 
Mogensens problem. 
Men når Mogensen var så højt oppe var det svært at få ham ned igen, og man kunne se på ham, at det ikke 
passede ham, at Plüger tog det så roligt. Bagefter sagde Plüger engang til mig, at han nok havde et 
problem, og at han nok skulle blive god igen, når han havde fundet ud af, at han havde uret. Senere blev 
Harry Enemark mester efter Therkelsen i Ria afdelingen, dog tror jeg nok det kun var i en kort årrække.
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Jeg fik også prøvet at være med til at samle de berømte Ria ismaskiner, det var igen under Plüger. Hvor 
heldig kan man være. Tror nok det var gensidig?. Da de forskellige funktioner blev styret hydradisk, var 
der mange rør der skulle tilpasses og skrues på. Ria maskinerne fandtes i forskellige størrelser, og derfor 
krævede det gode og dygtige svende, dem var der et par stykke af, bl.a. Gunnar Riis, Jørn Stockfisch og 
Jørgen Kjeldgaard. Og så var der hyggelige Jepsen, en ældre lidt rund mand fra Haderslev. Hans fornavn 
har jeg glemt. Han havde mest med opbygning af de små Ria’er at gøre. I afd. var der endvidere en ældre 
rar arbejdsmand fra Haderslev som i daglig tale aldrig omtaltes som andet end Hansen. Han var altid i 
godt humør, og ved ham kunne man altid få et godt råd. Hans opgave var at hjælpe med at hente div. dele 
på lageret, og holde afd. ren. En rigtig rar mand.
Når Ria maskinen var færdig, var det altid spændende at se, om alt fungerede som det helst skulle, om det 
hele var tæt for olie. Hvis det lykkedes første gang var man dygtig.
I Ria afd. kommer man ikke udenom et par svende som havde arbejdet i en menneskealder på fabrikken. 
Det var, Edmund Petersen ”Edde” bosat i Vestergade 70, kun et par huse imellem hvor jeg boede, og 
Peter Diksen fra Haderslev. 
De to gamle svende havde arbejdet sammen i årevis, men alligevel kunne de ikke tåle synet af hinanden i 
perioder, og de talte ikke sammen i flere måneder. Da jeg engang spurgte Diksen hvorfor de var uenige, 
sagde han til mig:
”Det er så længe siden, at det kan jeg ikke huske”.
Jeg har ladet mig fortælle, at de engang var uvenner i flere år, og da de ikke talte sammen, fik de andre 
kollegaer til at formidle deres beskeder.
De andre svende i afdelingen syntes det var noget være pjat, med de to gamle stædige svende.
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I midten af hallen var der i et område en afd. hvor der samledes de mindre kompressorer, det havde Kaj 
Enemark haft at gøre med i mange år, han var en flink svend. I samme område arbejdede også mekaniker 
Jørgen Christian Svendsen. I daglig tale kaldet Svendsen. Han røg altid pibe.

For enden af hallen i mester Bangs afd. lå på første sal MC lageret. Når man havde fået en rekvisition til 
nogle dele man havde bruge for, gik man op af en lang jerntrappe til en platform. Her afleverede man 
rekvisitionen ved en lem, så gik der et stykke tid , og der udleveredes det man var kommet efter. 
Afdelingsmester her var ”Ria” Møller. Han var samtidig leder af rejsemontørerne. Værktøjsudlåningen lå 
mellem MC og drejeriet, så var der afgang fra begge afdelinger. Her låntes de værktøjer man ikke selv 
havde ved sin filebænk. Det var hovedsagelig bor og gevindtappe + speciale værktøjer der udlåntes. Alle 
ansatte i værkstederne havde et sæt messing nr. skilte, og hvis man lånte et værktøj afleverede man sit nr. 
Så muligheder for at spore hvem der havde lånt et værktøjet som ikke var på sin plads, var altid til stede.
I Bangs afdeling samledes der iskremfrysemaskiner, og man var begyndt at fremstille vaffelbæger 
pakkemaskiner. I den afd. kom jeg ikke til at arbejde i min læretid.

Gram var så småt begyndt på af fremstille og sælge køleaggregater til kølevogne. De første som blev 
fremstillet, var vi nogle lærlinge der var med til at samle. Det var sammen med svendene Jørgen 
Mortensen, Leif Kissow og Egon Vollert. Blikkenslagersvend Bent Steen udførte blikarbejdet. De blev 
samlet på et mindre interimistisk samlebånd 4-5 stk. af gangen. På et tidspunkt kom så den første 
kølevogn fra et firma ind i hallen. Vi skulle så ha den sat på plads over førerhuset. Det var ikke uden 
problemer med den første, der skulle ændres en del før den var anstændig nok til at sende på landevejen. 
Problemet var at få dem til at holde i sammenlodningerne og andre bærende dele. Kølebilerne kom på 
landevejen ud for ekstreme belastninger og rystelser. Så de første kølebiler kom i starten ofte ind for at få 
nogle ting tilrettet. Jeg husker i starten hvor det medbragte en del overarbejde, der blev oprettet tre holds 
skift for at nå terminerne. Vognmændene pressede på, da lastbilerne var dyre at have stående stille på 
fabrikken.
Men vi lærlinge tjente herved en ekstra skilling, og det kunne jeg især godt bruge, jeg havde på det 
tidspunkt en BSA 650 c.c. Road Rocket motorcykel, og den var dyr i drift. 
Efterhånden fik vi fundet de svage steder, så konstruktionen blev mere stabil. Men den store succes blev 
det aldrig. Så på et senere tidspunkt mener jeg produktionen blev indstillet. 

Drejeriet:
Drejeriet sprang jeg over, i det hele 
taget var der ikke mange lærlinge der 
havde arbejdet i drejeriet. Men enkelte 
undgik dog ikke et ophold der på 3 
måneder. I drejeriet var Chr. Due, 
Peter Kristensen ”Lille Peter” og Klaus 
Steffensen mester. Af svende var dem 
jeg husker bedst, Verner ”Krumtap” 
som han blev kaldt, han stod ved en af 
de store drejebænke og drejede de 
store krumtappe til kølemaskiner. Så 
var der Kaj Ahlers fra Hammelev. Han 
havde med hærdning at gøre, og havde 
sit domæne i det østlige hjørne af 
drejeriafdelingen. Det var samtidig hos 
Kaj man sideløbende kunne indsætte et 
beløb, og blive medspiller i den interne 
tipsklub. Yderligere var der Madsen 
fra Ungdomsskolevej, som jeg kendte 
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gennem hans søn Knud, der var mine storebrødres kammerat. Knud var ansat ved P. J. Schmidt i over 40 
år.
Foruden de nævnte, var der en del andre der havde været ansat i drejeriet i en menneskealder.

Værktøjsmageriet:
Det sidste års tid kom jeg ind i værktøjsafd. til værkfører Fritz Ravn, som boede i Haderslev. Min gamle 
svend fra dengang jeg var i praktik fra skolen. Og han huskede mig, og jeg havde stadig ikke glemt 
visdomsordene han havde sagt til mig dengang. Og for at starte med slutningen, vi fik et virkelig godt 
tillidsforhold. Fritz R. gav mig virkelig mulighed for at lære vigtig færdigheder, så det var bare med at 
suge til sig. I afd. var der en del svende som havde god erfaring efter mange år, og som derudaf var 
specialister på hver deres felt. Mere om svendene senere.

Københavneren:
Jeg kom til at arbejde under en svend som oprindelig kom fra København. Hans navn husker jeg ikke, 
men han gik under navne ”Københavneren”. Han var ikke just en firmamand. Han tilbragte altid en times 
tid hver formiddag på lokum med at sove. Så når han dukkede op igen, var han helt rød på begge kinder, 
han havde støttet med hans hænder på hver side af hovedet. Så medens han var væk, måtte jeg selv holde 
mig i gang med det vi i forvejen arbejdede med. Han var nemlig ikke så god til at fortælle mig, hvad jeg 
skulle lave medens han var væk. Det finder du ud af, sagde han.
Mester Fritz Ravn havde nogle gange undret sig, og havde ved flere lejligheder spurgt mig om hvor han 
var henne, jeg måtte lyve og svarede ham, at det vidste jeg ikke. Af Københavneren lærte jeg ikke det 
store, men en sjov og fin fyr var han.

Han fortalte mig dengang om en både sjov og uhyggelig oplevelse han havde været udsat for, for år 
tilbage, han var dog selv forskyldt i den. 
Det gik ud på, at han skulle hugge hovedet af en høne, men havde svært ved det, og han kunne slet ikke 
tåle at se på det, men hovedet skulle jo af den her høne, så han huggede, men da han lukket øjnene 
medens han huggede, ramte han så uheldig, at han næsten huggede sin tommeltot af. Den hang og 
dinglede, han blev meget forskrækket, men dog uden at han mistede besindelsen. Han løb ind i huset og 
fik fat i en, der hurtigt kørte ham til sygehuset. 
Da han kom ind på skadestuen og skulle fortælle hvad der var sket, var de ved at dø af grin, det kunne han 
selvfølgelig ikke se det sjove i på det tidspunkt. 
Han sagde derfor til dem, om de ikke nok hurtigt ville se at få gjort noget ved hans tommeltot. Overlægen 
sagde til ham, at den måtte de amputere, den kunne ikke reddes. Men han protesterede og sagde, at de 
bare havde at sy den på igen, fordi han som maskinarbejder ikke kunne undværer den. Overlægen mente 
dog ikke det kunne gå, men han lovede at prøve. Han lå mange timer på operationsbordet, og det lykkedes 
for dem at få den sat på plads. Men efter operationen lovede de ikke at den kom til at fungere igen, og 
måske blev den stiv. 
Men efter nogle måneder og en masse genoptræning begyndte der at komme liv i tommeltotten igen. og 
den kom til at fungere næsten 100 %, og her mange år efter havde han ingen problemer med 
tommeltotten. 
Et par gange besøgte jeg ham i Haderslev på Slagtergade, her viste det sig, at han faktisk var ret kreativ. 
Han brugte meget af sin fritid til at hammerbanke askebægere, skåle, lysestager mm. ved brug af 
kobberplader. Hvor han havde kobberet fra var et spørgsmål. 

Senere var jeg også lærling under Kurt Thomsen fra Styding. Hans arbejdsplads var den første man kom 
til, når man var kommet ind ad porten i afd. Medens jeg var ved ham lavede vi bl.a. store 
jernprofilrammer med træplader på den ene side. Det var formkasser som havde til formål at holde styr på 
fryseboksene, så de ikke ændrede form. Trykket på pladerne kom når skummet som var indsprøjtet 
begyndte at ekspandere.
Ved ham skulle man arbejde konstant, og helst i et vis tempo. Hvis det ikke skete, var han der med det 
samme, at jeg bare skulle holde mig i gang, for som han sagde: ”Her ved mig, har vi ikke tid til at have 
fingrene i lommen”. 

Side 14 af 21



Og han ville ikke se at der kom en andre lærlinge forbi for at snakke. Han var selv en der holdt sig i gang 
hele tiden. 
Jeg husker engang, jeg havde været på toilettet, og da jeg kom tilbage, var han straks kommet hen til mig, 
hvor jeg havde været henne, det kunne da ikke tage så lang tid at gå på lokum. Jeg blev en smule rystet 
over dette, da det ikke kunne gøres hurtigere. Efter den tid lærte jeg at foretage toiletbesøg i pauserne, og 
efter fyraften.
Kurt var ungkarl. Han havde en Ford Anglia i mange år, det var den model med den skrå bagudrettede 
bagrude. Det siges at den aldrig kom ud i regnvejr. Når han skulle på arbejde, cyklede han i al slags vejr.

Jeg var også involveret i at afprøve prøvetræk med rustfri stål plader. Det var sammen med svenden Peter 
(lyshåret med krøller), afprøvning foregik i blikkeriet ved siden af værktøjsafd. Her havde de presser 
stående som kunne klare den opgave. For at kunne fremstille en ispindeform, skulle der med den rustfrie 
plade foretages helt op til 7-8 træk (presninger). Indimellem hvert træk blev de rustfrie forme hver gang 
udglødet. Det var for at fjerne alle spændinger før det næste træk. 
Hvis der skulle ske det, at en form evt. revnede eller bunden blev revet af, var der kun en vej, formen 
skulle ændres og poleres, og hvis det stadig ikke var nok, skulle der måske fremstilles en ekstra form, så 
pladen blev trukket en smule mindre i facon. Så hver ny form var en krævende opgave, og det var dog 
også kun de erfarne svende med god kendskab i den retning, der blev sat på en sådan opgave.  

Fritz Ravn sørgede for, at jeg det sidste stykke tid i afd. kom til at arbejde selvstændig. Jeg fik opgaver 
med forskellige værktøjer, som skulle anvendes til seriefremstilling et eller andet sted på fabrikken. Nogle 
af opgaverne medførte, at jeg skulle opsøge de steder på fabrikken hvor det skulle anvendes i praksis. De 
problemer som stødte til undervejs blev så vidt muligt drøftet med Ravn. Og hvis han havde tid , fik man 
altid en fyldig forklaring eller en henvisning til en af svendene i afdelingen. Men Ravn kunne også godt 
glemme en, og hvis man så mindede ham på at han havde glemt en, sagde har: 
”Ja, Ja, nu skal jeg være der”, eller ”Du må lige vente lidt”, eller ”Jeg kommer om lidt”.
Hvis det var nyt arbejde man skulle have, var standard svaret næsten altid: ”Ja, hvad kan vi nu sætte dig 
til”. 
Til rådighed i afdelingen var der mulighed for at bruge forskellige maskiner som tjepper, fræsemaskine 
og boremaskine. Nogle af opgaverne var at fremstille selve aluminiumsformen til den indvendige 
plastikudformning til køleskabe eller fryse bokse. Der lå mange timers filearbejde i at få alle hjørne og de 
to sider med indlagte hylde til at blive til en perfekte enhed. Det gjaldt om at få alle  de indvendige sider i 
køleskabet afleveret med en fin ensartet og jævn overflade. Samtidig for at kunne suge luften ud af den 
plastik der kom over formen, skulle der bores en mængde små 1 til 2 mm huller på hele formen, især de 
steder med facon. Hullerne medvirkede til at den elastiske plastik som blev trukket ned om formen blive 
suget helt ind i alle hjørner. 
I det hele taget gik der meget tid med at fremstille div. værktøjer til fremstilling af køleskabene. Afd. 
havde på daværende tidspunkt ansat følgende svende, som jeg kan husker: 
Af skruestikarbejder var der: 
Kaj Andersen (Heine Raves svigersøn), Mathias Lindemann, ”Fessor” Frank fra Haderslev, Holger, der 
passede tjeppemaskinen, de sidste 2 kan jeg ikke huske efternavnet på. Så var der Kaj Hansen fra 
Sommersted. Østtyskeren Wolfgang Bleeck. Ved drejebænk: Gamle Marius Schneider, Dieter 
Christiansen, Karl Johansen fra Haderslev. Ved fræsermaskine: Hans Chr. Hansen. Ved deckelfræser: 
Knud Pedersen og Christian Bork, Vedsted.
Der var altid en lærling man kunne drive lidt skæg og ballade med. Jeg husker at Dieter altid var 
med på den værste, hvis vi skulle tage lidt gas på en uforskyldt person. Så lidt morskab blev der da plads 
til en gang imellem. Værst for den det gik ud over.

Wolfgang var flygtet fra Østtyskland. Han var flygtet ved at sejle over en flod en mørk nat, i en lille båd 
som han selv havde flikket sammen. Hele hans familie boede stadig derover.
”Fessor” Frank var ungkarl og boede i Haderslev. Han havde i sin tid været lærling ved den berømte Jens 
Olsen, ham der fremstillede ”Verdens uret” som står på rådhuset i København.
Frank var med til at udfører nogle af delene dertil. En noget patentlig og sjov fætter var han. 

Side 15 af 21



Jeg husker da han blev 50 år i 1967, hertil var hele afdelingen inviteret ud til fest ved ham. Da det faldt på 
en sommerdag, blev det holdt i haven, og han stod selv for serveringen.
En anden ting med Frank var, at han altid gik i den samme T-shirt, da han så blev spurgt hvorfor, svarede 
han: 
”Jeg kan jo kun bruge en af gangen, så derfor har jeg også kun den ene”. 
Hver lørdag blev den vasket, så den lå klar til mandag morgen. Sparsom og praktisk var han.

Når man kom ind i værktøjsafdelingen, lå der først en elafd. hvor mester hed Iver Holst. En af de ansatte 
elektrikersvende var Harald Jensen ”Muggi”, en svigersøn til kontrollør Chresten Sørensen. Han var en 
rar og omgængelig ung svend. Til den anden side, et mindre råvarelager hvor der lå stål råvarer i 
metermål hovedsagelig til anvendelse i værktøjsafdelingen. Det var Petersen der stod for det, han var en 
lunefuld fyr som man skulle kende. Han var god nok.

I midten af selve værktøjsafdelingen mod vest, var det mester Johannes Rasmussen ”Ras” der styrede en 
værktøjsslibeafdeling med slibemaskiner af forskellige størrelser. Slibning af alt hvad der hed bor, fræsere 
og i hele taget skærende værktøjer, blev foretaget her.
I denne afd. arbejdede et par stykker som jeg husker. Verner Theisen, Bo Nielsen, sliber Kaj Svendsen og 
Willi Stronzyk.
For enden lå der en tegnestue som udførte de tegninger som værktøjsafd. byggede de specielle og 
omfangsrige værktøjsmodeller efter. Afd. havde Viggo Hansen som tegnestueleder.

Der lå et råvarelager nord for rækken af haller på marken. Her hentede jeg på rekvisition ofte råstål i form 
af  rundjern eller klodser som skulle indgå i et værktøj. Her var det den ihærdige tidligere militærmand 
Hr. Højer som var mester. 
I enden af hallerne mod nordvest var der et 
galvaniseringsanstalt. Her blev alle de store 
køleaggregater dyppet i fuld størrelse, senere fik de 
monteret galvaniseret blikplader på som ydre beklædning, 
det foregik i blikkeriet. 

Lærlingeklubben:
Lærlingeklubben havde jeg været medlem af i alle 4 år og 
4 måneder. Der blev arrangeret nogle fine turer til 
forskellige steder. Bl.a. var der en tur til Als for at se 
Danfoss fabrikken. Bagefter var vi med ”æ spritte” fra 
Kollund. Videre gik turen til Flensborgs natteliv. Ved den 
lejlighed var der vistnok nogen der fik for meget af de 
våde varer, og tilføjes skal, at det ikke var undertegnede. 
Turen hjem foregik i vældig høj stemning, det var en 
oplevelse.
Der var også en tur til folkevogns fabrikken i Tyskland. 
Den var jeg ikke med på, dertil havde jeg mine grunde, 
kan læses i næste afsnit.

Uheldet med BSA motorcykelen:
Jeg havde sidst på sommeren året før (som tidligere 
omtalt) købt mig en større motorcykel, en  BSA 650 c.c. 
Twin model A10 Road Rocket, som var min store 
interesse. 
Den blev købt i en sæk som man siger. Den var totalt adskilt, og manden jeg købte den af, havde opgivet 
at samle den. Så motoren lå bogstavelig i en stor bunke. Hele den forgående vinter gik med at få den 
samlet, og især få købt de manglende stumper. Det værste der nok havde været årsag til at den forrige ejer 
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havde opgivet at samle den, var at han havde konstateret at krumtapakslen var opslidt. Så jeg fik kontakt 
til den Danske BSA forhandler i København, han fik fremskaffet en ny krumtapaksel direkte fra England.
 Jeg fik motoren samlet, stellet og tank malet, og den fremstod næsten som ny, jeg tør ikke regne på hvor 
mange timer jeg havde lagt i den, i alle vinteraftenerne i min fars kolde værksted. Så da foråret kom, 
skulle jeg så se om den kunne starte. Det var jo første gang jeg havde påtaget mig en sådan opgave. Den 
startede første gang, og glad blev jeg. Nu kunne det ikke gå stærk nok med at få de sidste småting gjort 
færdig, nu skulle den ud på landevejen. Alle vinteraftner havde været det værd. Så der blev kørt en del 
turer i omegnen den sommer.
En af turene var på en sommerferie i Blokhus med 3 andre kammerater, Jes Petersen Vojensgård, Bent 
Jacobsen og Kjeld Bugge, alle lærlinge fra Brdr. Gram.
Nu var jeg yderligere rustet i at opbygge en motorcykel, og det gav mig nogen erfaring på et område jeg 
ellers ikke havde haft mulighed for på Gram. Vi var nogle stykker fra Vojens der havde en motorcykel 
dengang. Bl.a. kørte jeg en del turer sammen med John Lebeck som havde en ”AJS”, og Jes Petersen 
Vojensgård en ”Triumph”, Bent Jacobsen en ”Vestpa”. 

I august måned 1965 blev jeg så ramt at et uheld på Storegade i Haderslev. En bil som jeg overhalede 
drejede i det samme, og kørte ind i siden på motorcyklen og imod mit højre ben, det resulterede i, at jeg 
og Jørn Bork som sad bagpå, væltede ned på siden og kurede ned af fortovet foran Jørns Kro. Da jeg så 
ville rejse mig op, kunne jer godt se, der var noget galt med højre ben, det hang ligesom ikke helt sammen 
mere, kort og godt, skinnebenet var brækket helt over i et lukket brud, så der var heldigvis ingen blod. 
Der fulgte så et sygehusophold på 10 dage, efterfulgt af et par måneder derhjemme. Dengang var der en 
regel der sagde, at hvis man havde et fravær på mere end 3 måneder, blev læretiden forlænget, så det var 
med at blive rask i en fart. Da jeg næsten ikke havde været syg i min læretid indtil da, kunne det med 
2måneder og 14 dage lige nås. Så jeg mødte op på fabrikken igen i november måned, knap 2 måneder og 
2-3 uger efter uheldet. Men dog kunne jeg endnu ikke undvære den ene håndkrykke. Så jeg havde et 
mindre handikap i de første uger efter jeg havde genoptaget arbejdet. Men dog var det i god tid inden vi 
skulle i gang med svendeprøven., og en forlængelse af min læretid var til diskussion på højere plan, men 
til mit held blev den ikke forlænget. 

Lærlingeværkstedet:
Brdr. Gram havde fået oprettet et lærlingeværksted på 
fabrikken. Det var et selvstændig værksted som lå ved siden af 
afdelingen hvor der foretoges prøvekørsel og test af 
kølemaskine, her var prøvemester Hans Beck flyttet over til 
nye lokaler.
Efter at lærlingeværkstedet var etableret, skulle alle nye 
lærlinge starte her med et 3 måneders filekursus, og lære 
hvordan man fik det rigtige greb om værktøjet, og andre 
vigtige færdigheder. Først derefter indgik de i arbejdet på selve 
fabrikken. Der blev endvidere mulighed for at voksen lærlinge 
kunne komme i lærer, de fik dog noget mere i løn end vi unge 
lærlinge.
Selve svendeprøven skulle fremover også aflægge her på det 
nye lærlingeværksted.

Ca. ½ års tid forinden vi skulle til at lave svendestykket, 
havde vi fået besked på, at vi ville få lov til at komme over på 
det næsten nyoprettede lærlingeværksted. På værkstedet var 
det Gotfred Larsen der var mester for lærlingene. Han var meget dygtig til at lære fra sig, og kom godt ud 
af det med de mange lærlinge.
Da jeg havde genoptaget arbejdet efter uheldet, var de andre på mit hold allerede startet ved Godtfred 
Larsen. Her fik vi i løbet af de næste par måneder mulighed og lejlighed for at blive afprøvet i de ting, vi 
ikke fik lært eller afprøvet i de perioder vi havde været i de forskellige afd. på fabrikken.
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På et tidspunkt nogle måneder før læretiden sluttede i august 1966, oprandt også tiden til at udfører den 
store opgave, svendeprøven.

Svendeprøven:
Svendeprøven startede engang i foråret 1966. Jeg mener vi var det anden eller tredje hold der udførte 
svendeprøven på det nye lærlingeværksted. 
I afd. var der foruden filebænke endvidere 3-4 fræsemaskiner et par drejebænke et stort vertikalt 
boreværk. Fast mand ved den ene drejebænk var svenden Verner Skov, han var en meget dygtig drejer, 
som i mange år havde været ansat på fabrikken. Og nu i hans ældre dage var kommet over i 
lærlingeværkstedet for at lære fra sig. Og lære fra sig, det var han god til. Efter en snak med ham om et 
drejeproblem, forklarede og viste han hvordan man skulle gribe det an. Ham lærte vi lærlinge meget af. 
Desuden snakkede han hurtigt og præcis. Han blev vor gode ven i nøden. 
Tilbage til svendestykket, fik jeg til opgave at fremstille er hjørneklippeværktøj, lige noget for mig.
Der blev udleveret et par rå stålklodser, og en tegning, så var det bare om at komme i gang. Jeg mener at 
kunne huske, at det skulle være færdig 3-4 uger senere.
Der var en del groft fræsearbejde der først skulle udføres, og på de sider der var indstemplet kontrol 
nøgler, skulle man passe gevaldig på ikke at fræse disse bort.
Et sted lavede jeg en lille fejl, med spænderingen der spænder fræseren fast i fræserhovedet, kom jeg for 
tæt på, og der kom et lille mærke på en af de færdig overflader. Det ærgrede mig virkelig dengang. I dag 
betragter jeg det som min signatur. 
Efter der var gået ca. 14 dage fik vi resultatet på karakteren på svendeprøven. Jeg opnåede at få veludført, 
og det var jeg egentlig godt tilfreds med. Det havde været en meget spændende opgave, hvor hver lille 
detalje blev nøje planlagt før udførelse.

Nu lå verden åben, og det var ikke det man ikke var i stand til.
Efter at jeg var færdig med svendestykket, spurgte Godtfred mig, om jeg ikke kunne tænke mig at arbejde 
med det store vertikale boreværk på lærlingeværkstedet i en tid, og det kunne jo ikke skade at prøve det, 
skønt jeg vel var en smule nervøs for at trykke på knapperne på den store maskine som var en del højere 
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end en selv. Men efterhånden kom jeg godt ind i sagerne, og det blev en spændende og interessant 
maskine at arbejde med. Og jeg fik da også nogle svære opgaver, som blev løst med et godt resultat. 
Jeg har livet igennem aldrig været bange for at prøve noget nyt, selvom det til tider har kræver en del 
planlægning, opbygning og udførelse af opgaven til et tilfredsstillende resultat, for både firmaet og ikke 
mindst mig selv. Jeg har altid betragtet hver ny opgave som en udfordring. Den som har overladt dig en 
betroet opgaven skulle jo nødig blive skuffet. Det skal dog ikke udelukkes, at det har givet lidt søvnløse 
nætter et par gange. Men alle opgaver er dog blevet udført og løst tilfredsstillende. 

Nu var det sådan, at jeg kort tid efter læretiden skulle have været indkaldt til soldat. Det fik jeg udsat pga. 
af at mit skinneben ikke var tilstrækkelig groet sammen, mente de, da jeg var på sessions i Haderslev. Så 
de ville give mig besked på en ekstra session indkaldelse senere, det for at se om jeg stadig var egnet. 
Jeg søgte derfor om ansættelse i værktøjsafdelingen ved værkfører Ravn. Den ansættelse hjalp Godtfred 
Larsen mig med at skaffe, og det blev også sådan. 
Fra og med august 1966 var jeg ansat i værktøjsafd. som værktøjsmagersvend. I 1967 var jeg på session 
for anden gang. Her blev jeg fundet egnet til soldat. Jeg blev udtaget til flyvevåbnet, og skulle starte 
rekrut tiden i februar 1968. Jeg lå hele min soldatertid på Flyvestation Skrydstrup. 
Det ekstra år jeg fik i værktøjsafdelingen havde givet mig en virkelig god og lærerig tid, det kom mig 
senere til gode da jeg søgte arbejde.

Arbejdet efter soldatertiden:
Efter soldatertiden i februar 1969, fik jeg arbejde på fabrikken igen i MC under Håkon Schmidts 
efterfølger, værkfører Knud Otto Davidsen. Han havde ikke været mester ret længe, og så var der 
selvfølgelig stadig overværkfører Børge Mogensen. Jeg fik noget akkordarbejde som de andre svende 
ikke var særlig interesseret i, fandt jeg ud af senere. Det var bl.a. store rammer som skulle bruges til 
kølemaskiner, dem skulle der bores huller og skæres gevind i. Men der var ingen penge i at lave dem.
Jeg havde en lærling under mig, det var Flemming Kjærsgård (senere mester i værktøjsafd.), vi kom fint 
ud af det sammen i den korte tid jeg blev i afdelingen. 
Jeg var nemlig interesseret i at komme ud at rejse som rejsemontør for at tjene nogle penge. Jeg 
henvendte mig derfor til Ria Møller for at høre om mulighederne. Han var meget imødekommende, og 
ville gerne have mig ud som montør, da jeg havde alle forudsætninger, som han sagde. Han ville 
henvende sig til Mogensen for at få mig fri, og jeg ville få besked. 
Så en dag kaldte Mogensen mig op til værkførerkontoret. Han var nærmest vred på mig, nu havde de 
næsten lige ansat mig i afdelingen, hvad jeg bildte mig ind at søge ud som montør, de havde mere brug 
for mig her i afdelingen. Så arbejdet som rejsemontør kunne det overhovedet ikke blive tale om. Det 
kunne og ville jeg ikke acceptere, det irriterede mig en del, og jeg var fuldt besluttet på at forlade Brdr. 
Gram nu. Nok en form for ungdomsoprør.
På Flyvestation Skrydstrup havde jeg fået en del soldaterkammerater fra hele landet. Deriblandt var der 
en fynbo som hed Frank, han havde fået sig en kæreste i Skrydstrup. Det resulterede i at han fik sig et 
værelse i Vojens, og et arbejde på den nyetableret virksomhed Dansk Sintermetal på Sverigesvej 10, 
Haderslev.
En dag kom han på besøg hos mig, og fortalte at de stod og manglede værktøjsmagere på virksomheden i 
Haderslev. Han kunne få mig ansat hvis jeg var interesseret, og da jeg i forvejen jo var gal på Hr. 
Mogensen, slog jeg til. 
Jeg kunne så med stor fornøjelse gå til Hr. Mogensen og fortælle ham, at jeg gerne ville sige op. Han blev 
helt overrasket, kunne jeg se, det passede ham ikke rigtig. Han sagde så, hvis det virkelig lå mig så stærk 
på sinde at komme ud at rejse, ville han da gerne kontakte ”Ria” Møller for at se på hvordan 
mulighederne lå med et montørjob. Nej tak, sagde jeg til ham, jeg har nu fået tilbudt en plads som 
værktøjsmager i Haderslev, og det har jeg sagt ja til, så dit tilbud kommer for sent, jeg rejser om en uge:
”Nå men så har vi jo ikke mere at snakke om”,  sagde han, nej det har vi ikke, svarede jeg.

Dansk Sintermetal A/S, Haderslev:
Jeg har er i maj 2006 været ansat i 37 år på Dansk Sintermetal A/S, og er nu gået på efterløn.
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Det er en virksomhed der udelukkende arbejder med fremstillingsprocesser, hvor pulver metallogi er det 
altafgørende. Der er kun få af slagsen herhjemme, og det kræver en del ”know how” inden man tør begive 
sig i kast med området. 
Det vil sige at råmaterialet er stålpulver og andre forskellige legeringer. Fremstillings processen foregår 
som følger:

1) Råmaterialet købes i pulverform i den ønskede legeringer 
2) Værktøjet med matriceformen samt stempler, fremstilles efter kundes tegning og ønsker.
3) Værktøjet sættes op i en pulverpresser. (Speciel presse til pulver)
4) Pulveret fyldes automatisk i den fremstillede matriceform. 
5) Formen er lukket med et understempel og et overstempel.
6) Overstemplet presses derefter ned i matriceformen mod understemplet, trykket kan 
      variere efter hvor stort et emnet er, det kan variere mellem 5 - 350 tons.
7) Understempel presses op af matriceformen med et sammenpresset emne i fast form.
8) Emnet lægges med forsigtighed i en tråd bakke.
9) Bakken med flere emner sættes på et transportbånd, der fører dem igennem en ovn på

ca. 30 meter.
10) I ovnen bliver emnerne langsom opvarmet til en temperatur på omkring 1100 grader. 
11) Emnerne nedkøles gradvis i den sidste del af ovnen, og kommer ud efter en 3-4 timers tid.
12) Emner slås ud af bakken.
13) Emner er nu færdige til slutinspektion.

Emner der fra kunden kræver nøjagtigheder på få hundrede- eller tusindedele, bliver efterbearbejdet ved 
en kalibreringsoperation. Herved opnås samtidig en meget fin og blank overflade.

Jeg startede med at være værktøjsmager i de første år jeg var ansat. Men fra 1973, da firmaet fik anskaffet 
en gnistmaskine, fik jeg tilbudet om at arbejde med den. 
Det var jeg beskæftiget med frem til efteråret 1981, hvor jeg blev udnævnt til produktions & kontrolchef. 
Da firmaet voksede sig større, blev produktion og kontrolchef stillingen afskilt, og jeg fortsatte som 
kontrolchef. 
Fra 1998 overtog jeg også arbejdet som ”Daglig leder af sikkerhedsarbejdet” på virksomheden. 
Min ansættelse på Dansk Sintermetal A/S har jeg været meget glad for i de 37 års ansættelse. 
Da jeg startede på DS var der 10 medarbejdere, og i 2006 var vi under 70. På et tidligere tidspunkt var vi 
oppe på 160 medarbejdere. Den teknologiske udvikling har medført nedskæringer, uden at produktionen 
er blevet mindre af den grund.
Jeg har i alle de år kørt frem og tilbage mellem arbejdet i Haderslev og min bopæl i Vojens. 
Kørsel til og fra arbejde, har vi dog været tre mand herfra byen og en enkelt fra Skrydstrup til at deles om, 
og vi har kørt sammen i over 25 år. Det foregik skiftevis med at en kørte en ugen af gangen osv.
Mit livsforløb kunne unægtelig have taget en anden drejning, hvis Børge Mogensen havde truffet en 
anden beslutning dengang i 1969. 
Måske havde jeg så kunnet fejre 40 års jubilæum på Gram A/S, hvem ved.

Vi 5 lærlinge som startede lærerplads samme dag:

Klaus Bossen:              Læste videre til ingeniør.
                                     Bosat: Birkevej 27, Haderslev.
                                     
Bent Jacobsen:             Læste videre til ingeniør, kom tilbage på fabrikken, og var der i flere år.
                                     Bosat:, Lyngvej 7, Vojens.
                                     
John Lebeck:               Læste videre til maskinmester.
                                     Bosat: Vilhelm Becksvej 85, Frederikshavn.
                                     
Preben Holdensgaard: Blev på fabrikken som svend, og var ansat i mange år. (40 år?)

Side 20 af 21



                                     Bosat: Over Jerstalvej 38, Vojens.
                                     
Jes A. Ratzer:               Forlod fabrikken i 1969 og blev kontrolchef på Dansk Sintermetal A/S,  
                                     Haderslev.
                                     Bosat: Skjoldsvænge 22, Vojens.
                                     

Afslutning:
Jeg er meget ked af at Brdr. Gram har måttet indskrænke sig til det den er i dag, samt lide den skæbne at 
blive solgt. Den arbejdsplads som mange fra by og opland har haft som deres i et langt liv. 
Arbejdspladsen hvor medarbejderne ydede deres bedste, og endvidere havde stor ære og del i at det 
overhovedet blev en succes. 
Fabrikken udviklede sig i en retning, hvor den voksede sig større og større i takt med årene. 

Uvilkårligt kommer man med vemod til at tænker på grundlæggerne Hans & Aage Grams hårde opstart 
og slid i de første svære år, med at udvikle- skabe og introducer nye nyttige produkter samt  at blive 
anerkendt. 
Det startede med et almindeligt smedeværksted og reparationer på mejerier. Senere kom så den store 
satsning, overgangen til at fremstille kølemaskiner. Alene det at have skabt initiativet, planlægning, 
koordinering, opbygning samt forsøgs perioden til den endelige produktion. Ikke at forglemme den lange 
proces med opbygningen af en kundekreds verden over.
Her har Hans & Aage virkelig haft fat i det rigtige, de har kunnet se at her lå et marked åben, et marked 
som der var fremtid i. Samtidig havde de interessen i arbejdet, og de gik op i det med liv og sjæl. Vojens 
by har meget at takke de to herre for. 
Hans & Aage Grams livsværk forsvandt med et. Sørgeligt, at det måtte ende sådan. Men brødrene kom 
dog heldigvis ikke selv til at opleve det. 
Tilbage er nu kun at skrive historien om fabrikken ”Møllen”. Og dog er navnet GRAM bevaret i Polen, 
hvor køleskabe stadig bliver produceret og med administration i Vojens. De ser endog meget fine ud, 
samt har et lavt energiforbrug.
Afslutningsvis glæder det mig, at der på frivillig initiativ af gamle medarbejdere, er skabt et fint og 
interessant museum i fabrikkens tidligere store omklædningsrum. 
Vi skylder alle frivillige en stor tak. 

Brødrene Grams Arkiv og Museum må efter henvendelse til mig hermed offentliggøre artiklen på deres 
hjemmeside.  
Sep.2009 /JR
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