
Anekdoter om ansatte på Ellegårds Møbelfabrik i Sejs
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Ellegårds  Møbelfabrik på Julsøvej

Lagerchefen

I de glade tressere, hvor jeg stod i lære som maskinsnedker på Ellegårds Møbelfabrik, var der en 
ganske fri tone mellem de ansatte. Ind imellem var der sjove personer og episoder, som man kan se 
tilbage på med et stort smil. 

Møbelfabrikken lå langs Julsøvej, hvor Rema 1000 nu har opført en ny butik. Fabrikant Jens 
Ellegård beskæftigede omkring 40 mand, og en del af dem var flyttet med fra Højbjerg, da 
fabrikken blev etableret i Sejs, blandt andet Børge Andersen. 

Børge Andersen havde med familien bosat sig i Svejbæk og var på møbelfabrikken ansat som en 
slags altmuligmand. Andersen var en ældre mand, ikke stor af vækst, men fyldte til gengæld lidt 
mere i volumen og altid med en King Edward cigar i mundvigen. Hans ego derimod var en hel del 
større end hans arbejdsområde. Skulle han i banken for firmaet, blev Ellegårds nye Chevrolet 
Corvette benyttet. Blev der omdelt øl på fødselsdage, gemte han som regel øllen til Mester. Ud fra 
ordresedlerne pakkede han bølgepap omkring møblerne, så de var klargjort for transport til 
møbelhandlerne. Der var absolut ingen tvivl om, at når det arbejde blev udført, var hans titel 
“Lagerchef”. 

På samme tid var “Kaj slagter” (samme Kaj Petersen der startede “Kajs`pølser” i 
slagterforretningen på Julsøvej) ansat som chauffør og skulle køre møblerne ud til forretninger 
rundt omkring i landet. Kaj var et meget arbejdsomt menneske. Samtidig med han bestred sit 
arbejde som chauffør, slagtede han svin i sin fritid. Derforuden havde han en god humor. Engang 
imellem gik det ud over Lagerchefen, når de sammen skulle læsse møbler på lastbilen. En dag hvor 
porten til snedkerværkstedet stod åben, og Andersen gik på lageret, kom Kaj med stor fart og råbte: 
“Annesen, Annesen der er telefon”.  Andersen strøg lige håret tilbage, rettede King Edward cigaren 
på plads og gik med hastige skridt mod kontoret, hvorefter Kaj med høj røst sagde; “Det er bare æ 
til dæ Annesen”. 



Møbelfabrikkens personale 1965

Peter Gummiben

“Peter Gummiben” var snedkersvend på fabrikken og var meget afholdt af byens ungdom, idet han 
stod for ledelsen af ungdomsklubben ved afholdsfolkenes campingplads på Borresøvej. Navnet 
havde han fået på grund af af en protese på det ene ben. Som følge deraf kunne han ikke gå med 
træsko som de fleste andre håndværkere.

Der var bestilt møbelplader i Tyskland, og en dag dukkede en tysk lastbil op, som skulle læsses af. 
Peter var en af dem, som skulle hjælpe med aflæsningen. Medens det stod på, gik den tyske 
chauffør rundt og promenerede i et par usandsynligt blanke sko. Peter blev derfor nødt til at spørge 
til hans sko, hvortil chaufføren svarede, at det sandelig var helt nye tyske sikkerhedssko. Peter 
hentede fluks en hammer, knaldede den ned skoen på protesen og sagde til tyskeren, at i Danmark 
lavede vi også sikkerhedssko, bare lidt fiksere end de tyske. Stor var forundringen hos den tyske 
chauffør. 

Firmabilen

Karsten fra Linå

Karsten (Kasten fræ Linne) var en stor og hærdebred ældre mand, der boede i et lille 
bindingsværkhus lige efter forsamlingshuset i Linå. Karsten var ansat i en periode som arbejdsmand
på fabrikken. På et tidspunkt skulle han sammen med John Sørensen, der var i lære som 
maskinsnedker, stable noget træ, der skulle tørre i et stort skur bag fabrikken. Det var et lidt trivielt 
arbejde, så John syntes, der skulle ske noget. Derfor sagde han til Karsten, at han da bare kunne 
lægge lidt træ tilside og hente det efter fyraften. Der kom omgående respons fra Karsten: “Hvis do 
æ holder din kjæft, ska a fanme vise dæ hvordan man klæmmer dueunger i Linne”.



Jollesejlads fra Ladepladsen til Laven

Sejs Ladeplads der er beliggende ved Snævringen for enden af Strandvejen, har angiveligt været
brugt som losse- og lastested for Gudenåens pramfart i tidligere tider.

Denne anekdote er fra skolernes sommerferie sidst i halvtresserne. På denne tid af året, var
det på Ladepladsen børnene samledes og traf hinanden, lærte at svømme, lave udspring, dykke
under vandet og hvad børn ellers kunne finde på. Opfindsomheden var stor. Og her er hvad der 
skete i skoleferien 1958:

På en god sommerdag med en frisk vind fra vest, fandt 4 af de største børn på, at bringe en sunken
jolle flot. Jollen lå fortøjret ved den østlige anløbsbro og tilhørte Peter Gummiben, der boede lidt
oppe til venstre på Tranebærvej. Efter lang tids øsen med dåser og spande, fik de jollen tømt for 
vand. Det var jo nærliggende for dem, at de havde fortjent en sejltur. Men der var ingen årer i 
båden.

Som sagt var opfindsomheden stor. Der blev hurtigt fundet en mast, noget snor og et gammelt gulv-
tæppe udgjorde det som et råsejl. Der blev lagt fra land, da mandskabet var på plads, og straks var 
de ude i den friske vestenvind. Borresø var hurtigt overstået, så gennem Svejbæk snævring og ud i 
Julsø, hu hej hvor det gik. 

Laven blev nået, og det var nu umuligt at sejle mod vinden, og årer var der ingen af.
Da jollen derfor måtte fortøjes i Laven, var der forude en lang vej for de store børn på gåben til 
Sejs. Børnene måtte naturligvis gå den tunge gang til Peter Gummiben og fortælle ham, de var 
kommet til at låne hans båd en lille smule, og at den nu var fortøjret i Laven.

Peter var lykkeligvis en mand med et stort hjerte. Han sagde det var da helt i orden, håber I har haft
en god tur. Jeg henter lige årerne så I kan ro den hjem.

Der er faktisk meget langt fra Laven til Ladepladsen i Sejs af søvejen. Så selv om de store børn skif-
tede med årerne, var det en sej kamp at komme til anløbsstedet. Men nu havde de dog en sand 
historie, som kunne fortælles videre til deres børnebørn.

Alle fire af børnene er mig bekendt.

Pinsefesten - Grib dagen (Carpe diem)

Med et tilbageblik i tiden, var de fleste unge mennesker fra Sejs-Svejbæk som regel til det årlige 
Pinsebal i Hattenæs. Det var noget den lokale ungdom ofte talte om, og selvfølgelig skulle det 
afprøves, om nu solen også dansede Pinsemorgen.



Denne anekdote handler om to ungersvendes første Pinsebal fra Sejs, som er mig bekendt. Episoden
er fra først i de glade tressere, hvor alt kunne lade sig gøre! Selv det at handle ved købmandens bag-
dør efter lukketid. De to ungersvende havde besluttet at tage til Pinsebal i Hattenæs og var iført de
pæneste klæder. Det har sikkert været deres aflagte konfirmationstøj med tilhørende slips - som man
gjorde dengang. 

Begge var godt klar over, inden de tog afsted ville det være godt, at nyde noget flydende. Men hvor 
får man det i tresserne en lørdag sent på dagen? Der var ikke andre muligheder end prøve ved 
købmand Madsens bagdør på Julsøvej. 

De bankede på købmandens dør og ud kom Madsen “Vi skulle spørge derhjemmefra om der var 
muligt, at købe 4 øl, for der er kommet gæster”. Madsen brummede og vendte kort efter tilbage med
4 øl. Festen kunne nu begynde for vore to ungersvende. Efter at have konsumeret øllene, begav de 
sig ikke helt upåvirkede på gåben til Pinsefesten i Hattenæs.

Kort efter,da de på strækningen var kommet ind i skoven, så de et opslået telt et stykke inde blandt 
træerne. Drevet af deres nysgerrighed og påvirkning, burde det naturligvis undersøges af hvilken 
årsag det var opstillet der. Vel ankommet til teltet, kunne de konstatere, at der ikke var nogen 
hjemme. 

Stor var deres forbavselse, da de så det lille campingbord i teltet, hvor der var dækket op med 
smørrebrød og øl. Det stod sikkert klar til ejerne af teltet, når de engang kom tilbage fra pinsefesten.
Vor to ungersvende greb chancen, de var i den alder, hvor man altid kunne spise. Smørrebrød og
øl forsvandt som dug for solen. Nu kunne pinseballet ikke blive mere fuldendt for de to, så med
raske skridt begav de sig til Hattenæs.

Det var naturligvis ikke pænt gjort. Men de skrev dog en seddel, hvor der stod “Tak for mad” og
lagde 10 kroner...de var trods alt fra Sejs.

Kaj slagter

Vi skal nogle år tilbage i tiden, mens Kaj Pedersen (Slagter Kaj) havde butik i den nuværende



slagterbutik på Julsøvej. Anekdoten er i forbindelse med et butiksbesøg af Kirstine (Stinne). 

Stinne boede sammen med Svend Nielsen på Guldblommevej i Sejs. Svend blev kaldt “Svend 
Brød”, idet han arbejdede ved brødfabikken Rutana i Silkeborg og kørte ud med brød til de 
forskellige købmænd i lokalområdet.

En lørdag formiddag var Stinne i Kajs slagterbutik. Den dag var Kaj selv i butikken, og da det blev
Stinnes tur ved disken, spurgte Kaj hvad hun ønskede. Stinne svarede, at hun skulle have to røde
pølser, hvortil Kaj rask tog teten og sagde ” Nåda Stinne, skal I have gilde i aften?”.


