
 
Min læretid 1959 - 1963.                                                                           Esbjerg maj 2005 
 
Som lille ønskede jeg at blive tømre, men jeg elskede at studere mekanik. Jeg var ofte med far på 
biblioteket, der skød jeg med spredehagl og fandt alt muligt under faglitteratur. Jeg ville gerne se 
hvordan ting virkede. Min verden på en gård var lille uden TV og andet oplysende. Far talte med 
vores smed Nielsen i Hammerum om hvad der kunne være af muligheder. Han mente jeg skulle 
være maskinarbejder, for så lærte jeg at fabrikere en ting selv. Far vidste nok ikke hvad det var og 
havde foreslået automekaniker, men smed Nielsen holdt fast. Han kendte en god læreplads i 
Herning, som hed W. Johansens Enke A/S.  
At jeg kom i lære på den maskinfabrik, betød en livslang god karriere. (Det betød også, at jeg blev 
gift med Anni, en veninde til Mester Åge Johansens datter). Jeg var aldrig fundet på at blive 
maskinmester uden den læreplads. 
Vinteren 1957/58 var jeg på Levring efterskole og der blev der også talt meget om hvad vi drenge 
ønskede at arbejde med. Forstanderen Herman Poulsen arrangerede en psykoteknisk prøve for de 
der havde en faglig uddannelse i hovedet. Prøven tog en hel dag og nogle uger efter kom de og en 
for en blev vi kaldt ind og jeg fik at vide at mine evner som maskinarbejder var fine.  
Da jeg kom hjem cyklede far og jeg rundt i Herning til alle de værksteder far kendte. Jeg blev som 
regel skrevet op i en bog, men chefen lagde ikke skjul på at fars søn hørte til de meget store 
årgange. Mine muligheder for en plads var små, sagde de. De fortalte også at de fleste lærlinge 
startede som arbejdsdreng og var han flink kom han måske i lære. Far var skuffet og sagde ikke så 
meget til sidst og jeg tænkte, så må jeg jo blive landmand. Far sagde så, vi vil nu prøve den fine 
fabrik smeden anbefalede.  
Jeg var meget imponeret da vi kom ind på W. Johansens Enke A/S. Jeg havde aldrig set en så stor 
hal fuld af maskiner, som jeg aldrig havde set. En venlig mand, som kendte lidt far, fortalte at det 
var den lille tykke der henne, som var Johansen selv.  Vi hilste på og jeg mærkede at far tænkte, nu 
gælder det. Han kom godt i snak med den Johansen og jeg tænkte hvorfor de mon ikke talte om 
mig. Han ville ikke skrive noget om navn. Han kendt smeden i Hammerum og forstod han havde 
henvis os. Desuden fik jeg siden at vide at manden der kendte far, var gået til Johansen og fortalt 
hans kendskab til far. Jeg var derfor anbefalet 2 steder fra og et halvt år efter gik far til Johansen og 
spurgte om muligheder og Johansen lovede 1. april 1959.  Smeden fortalte far, som var bekymret 
over ikke at have en seddel på det, at man kunne regne med Johansens ord. Jeg skulle jo havde mit 
arbejde planlagt og når man arbejder på en gård, bliver man hyret for et ½- eller et helt år. Jeg fik 
derfor plads ved Ernst Gadegård på Bakkegården i Birk til 31, marts -59. Far må havde haft fat på 
Johansen igen for jeg fik at vide jeg skulle starte på Teknisk skoles lærlingeforskole før jeg mødte 
på fabrikken. Jeg skulle nok vise på skolen hvad jeg duede til før han ville have en bondeknold ind 
på fabrikken.    
1. april blev jeg bymand og skulle på Lærlinge forskole, Teknisk skolen med Poul fra nabogården, 
han var kommet i mekanikerlære ved Ford et halvt år før. På skolen startede vi 14 drenge og det var 
rigtig fint. Vi filede, borede og savede ting ud i et råt stykke jern. Alt skulle være meget nøjagtigt 
lavet og læren ønskede ro, men akseopterede lidt dæmpet snak ved skruestikken. I kantinen var vi 
sammen med frisører, malere, tømre, ja alle faggrupper. Jeg fik gode kammerater og der blev talt 
meget knallert tuning og piger blandt os. Vi gik ofte til dans sammen og drak bajere og snaps for at 
blive modige jeg fik lært at tale by sprog.  
Jeg gik til håndbold i Hauge hvor jeg havde gået i skole og derfor kendte alle. Der kom dog få ny til 
udefra, som havde plads på en gård. Jeg var nok lidt hård i det for jeg var ikke længere en simpel 
bondekarl. Vi havde dog et rigtig godt kammeratskab og vandt mange kampe og blev Midtjysk 
junior mester 1959. vi var så en lang weekend i Vingsted og tabte alle kampe om 



landsmesterskabet. Vi var dog stolte af at være med til stævnet og om aftenen var der dans. Jeg 
fandt min første rigtige kæreste i Grete Kure fra Bornholm. Hende skrev jeg med en til to gange om 
ugen. men vi var for langt væk fra hinanden og fortalte om de venner vi fik og kærligheden fladede 
ud. Vi skriver sammen endnu. (2005) 
Povl, som jeg gik på skole med lånte mig ugebladet Tempo. Den havde en side med pennevenner 
og jeg fik et par stykker. Margrethe fra Vitten ved Hadsten, som læste til lære på Århus gymnasium. 
Vi besøgte hinanden, men blev ikke kærester. Der var også en tjenerelev fra Kvistgård, som stod i 
lære i Helsingør. Det var nok datidens Dating. 
Jeg og mine lærlinge kammerater var ofte sammen til bal på Halvmånen i Herning og på Hotel 
Herning, på Herning Højskolehjem og i Herning Hallen. Jeg fandt ingen kærester, men jeg fik 
mange gode veninder. Idrætsforeningerne holdt også mange baller ude i forsamlingshusene. Der var 
altid 4-5 mands orkester til dans og der blev danset meget tæt til sjælene. 
Da de 4 måneder på Lærlingeforskolen var slut, stod jeg pludselig på W. Johansens Enke A/S 
maskinfabrikken i Smedegade. Det var ikke sjovt. Johansen fandt noget arbejde til mig og så 
begyndte drengene at komme og føle mig på tænder, hvad jeg var for en.? Der var 25 svende og 20 
lærlinge, som alle ønskede at lave lidt fis med den nye, men efter 3 mdr. var der en ny igen og 
trykket gik lidt væk fra mig. I august skulle vi alle til Hannover messe i en lejet bus. Der var langt 
så vi havde overnatning i Hamburg med alt hvad det medfører. Jeg og den ny lærling Ove 
Lorentzen holdt tæt sammen og fik set mange ting man ikke så i Herning. Vi skulle så for første 
gang se en motorvej, som vi kom på lige syd for Hamburg. Hovedvejen til Hamburg var med 
brosten og asfalt i siden, kun tosporet vej. 
Det var fint at være på messe og se mange nye ting. Jeg så også den første neger og masede mig hen 
og lugtede til hende. Ove var for genert til det, men ville vide om hun lugtede godt. Det bestilte 
hotel lå i Celle, alt for langt for os at køre. Vi gik til turistforeningen og en mand kom med i bussen 
og så blev vi privat indkvarteret to og to. Ove og jeg kom på 4 sal ved en krigs enke og hendes to 
døtre. Ove ville have den ældst som var et par år ældre end os. Den yngste var et bar år yngre end 
os. I både Hannover og Hamburg lå der mange ruiner efter bombninger. 
På fabrikken var der Tage Christiansen, som var formand for Herning Atlet Klub, bryderne. Det tog 
jeg med til i to år og vi havde flere gode ture også til Dortmund, hvor vi boede privat ved bryderne. 
Jeg blev dog ikke en god bryder, men fik lært meget kropstræning og kunne gå i bro med panden på 
gulvet mellem benene. 
En sommer var vi 5 lærlinge, som dannede robåd i Sunds. Det var i Herning Roklub. Det var rigtig 
dejligt. Jeg fik mange kræfter den sommer. Vi havde det også sjovt med pigerne i klubben efter 
roning.    
Hjemme hjalp jeg far i marken og fik lidt penge for det. Far og mor kunne også tage på tur med en 
nabo og jeg passede dyrene. Jeg fik også lidt ved at hjælpe andre naboer. På fabrikken var jeg ikke 
så tilfreds med mine resultater, men jeg lå nok midt i flokke af os alle. Jeg kedede mig meget ved 
maskiner, jeg er ikke go` til ensformigt arbejder og jeg så meget tit til det store ur.  
Min søster Grethe var en vinter stuepige på Missionshotellet.  Der mødte jeg min næste kærest, 
Grete. Hun var 16 og jeg var 17 år. Hendes forældre boede på Brorsensvej i nordvest Herning. Hun 
var den ældste af 5 søskende. Det var spændende at komme i sådan en familie, men jeg mærkede at 
mor ikke var glad for det. Hvorfor ved jeg ikke og det var ikke derfor jeg slog op med hende. Jeg 
tror jeg blev interesseret i en anden. 
Jeg var også ven med min lærekammerat Kaj Bruun. Jeg kendte Kajs far, han var forstander på 
Teknisk Skole. Vi fik hans far og mor til at køre os til Grenå Camping og brugte Kajs telt. Den uge 
levede vi af havregryn og smøreost på rugbrød. Om aftenen var vi til dans forskellige steder. Vi 
besøgte også en ung svend og hans kæreste, som boede i hendes forældres sommerhus. Jeg havde 
sendt min knallert til Grenå og sagde farvel til Kaj før hans forældre kom og tog færgen til 



Hundested. Jeg ville besøge farbror Niels og mine to fætre ved Græsted. Jeg var lidt skuffet over 
tante Kirsten, som ikke sendte madpakke med mig til hjemturen. Jeg fik store problemer på vej 
hjem. Jeg havde ikke penge til Storebæltsfærgen. Ved Frederikssund havde jeg mødt en 
jævnaldrende dreng fra Århus. Han lånte mig 100 kr. og delte hans madpakke med mig. Jeg havde 
helt forregnet mig med alt på den tur. Der var langt på knallert fra Græsted til Hammerum. Og der 
skulle også benzin på. Jeg fortalte kun til mor hvad der var sket og hun lånte mig 100 kr. så jeg 
straks kunne sende dem til drengen. Det har forfulgt mig lidt siden og det har gjort mig forsigtig, 
når jeg planlagde ture siden.  Jeg husker tydeligt manden ved færgen, da jeg fortalte jeg ikke havde 
penge nok. Han var lidt rørt over det, havde måske erfaring med egne børn.    
Efteråret før jeg blev 18 købte jeg en Jawa 150ccm motorcykel og gav min knallert i bytte. Jeg fik 
kun kørekort til motorcykel, havde ikke penge til bil kort. Den første sommer kørte Poul og jeg på 
sommerferie sammen til Kbh. og Bornholm. I Kbh. boede vi hos Else og Gunner og på Bornholm 
hos min første kæreste Grete Kure. hun og hendes veninde havde taget bussen fra Hasle til Rønne 
for at tage mod os. Vi lod motorcyklerne stå i København. Vi havde en dejlig uge hos Gretes 
forældre, som havde en stor gård, Vester Borregård, ved Vang. Vi hjalp Poul Kure med at rense og 
hakke ror og kørte hø ind. Til gengæld fik vi lov at køre tur i hans bil en Hanse. Jeg skulle havde 
været mere sød ved Grete, så tror jeg godt hun ville havde haft mig. men dum uvidende og uden 
erfaring var jeg. Da jeg var soldat på Bornholm havde hun fundet ham hun blev gift med. Han kørte 
mig fra Rønne til Vester Boregård til Gretes 21-års fødselsdag. Der var stor familie komsammen og 
det kan nok være damerne var forvirret over hvem der var hvem. De fik fortalt historien af Grete og 
jeg må tage hatten af for Lars, han var ikke spor jaloux.  
På fabrikken fik jeg lært at fræse, dreje, bore, høvle med chepper, tilpasse og montere kuglelejer og 
skrabe vanger til.   Vi lavede snedkerimaskiner for firmaet Junget og Maskiner til renovering af 
bilmotorer. Det var krumtapslibere cylinder honere og cylinder udborings maskiner. Det var Brdr. 
Vestergård der aftog dem. Så lavede vi cheppere, også til regnestok firmaet Divus.  
Fabrikken var startet af Åges far Waldemar. Åge var direktør, hans søster boede ved fabrikken og 
sendte ofte mig på indkøb. Jeg var måske den sidst hun talte med før hun døde en dag. En anden 
bror Egon boede sammen med to skøre søstre også ved fabrikken. Egon var ikke så rask, men tog 
del i arbejdet. Åge havde tre sønner og en datter. Den ældste Svend Erik var ing. på fabrikken den 
næste stod i lære et år over mig. Vi gik i byen sammen. Den yngste Merle var veninde med min 
kone Anni. Derfor kom jeg til at kende Anni. Den tredje Torker, ville være kæreste med Anni, men 
jeg vippede ham ud. Hvad der gav stor ballade. Åge var en lille tyk mand og arbejdede ofte med på 
fabrikken og især om aftenen. Derfor kom han for sent og folk stod og snakkede til en råbte "den 
fede". Så startede det hele op. Der var ikke spisestue eller andre faciliteter ej heller bad eller 
arbejdes tøj enhver måtte passe sig selv. Vi spiste vores varme klemmer til varm drikke rund på 
kasser og borde. De der boede tæt ved kørte hjem i den halve times frokost. der var ikke andre 
pauser. De første år arbejdede vi om lørdagen til 12. Det var 48 timers uge. Vi sagde De til de fleste 
af svendene. Ellers truede de med lussinger. Når vi blev oplært ved en maskine stod man der i 3-6 
mdr. og der var ingen pædagogisk indlæring, man fik pisk hvis man ikke kunne det man blev sat til. 
Vi kikkede på hinanden og spurgte andre til råds. Jeg havde et speciale, bogholderen havde lov at 
bruge mig til at gå i banken efter løn, som blev udbetalt i små poser hver fredag. Han sendte mig 
også på opkrævnings tur med regninger. Jeg fik næsten altid pengene med hjem fra Hernings 
brugere af fabrikken hvad andre ikke kunne finde ud af.  Jeg var 3 gange 2 mdr. på teknisk skole. 
Det var blevet dagskole, før gik man om aftenen. Jeg lavede et drejerstål holder til mit svendestykke 
og fik Vel udført i karakter. Jeg fik svendebrev 1. august 1963. Jeg havde ikke råd til at holde 
svendegilde, som mange ellers gjorde, måske også fordi jeg havde travlt på Maskinistskolen. 
Far og mor begyndte at tale om at sælge gården. En efterår måtte far ringe til Åge og bede om ferie 
til mig. Far havde fået svimmelhed og måtte ligge i sengen i 2 uger. Jeg kørte ror sammen og 



passede dyrene i den tid.  Samme sensommer 1962 startede jeg på tekniskskole 4 aftner om ugen 
med Maskinist uddannelsen. Næsten alle 20-24 lærlinge på fabrikken blev ingeniører eller 
maskinmestre. Jeg fandt et værelse, men igen havde jeg ikke forudset økonomien. Den første 
morgen kørte jeg ind til bageren efter morgenmad. Av min arm, det var dyrt. Jeg indså et 
kæmpeproblem. Jeg var hjemme i Bjødstrup i weekenden og det blev fast at mor gav mig æg, ost og 
lidt andet med til Herning. Jeg fortalte ikke det var helt galt med penge. Jeg fik 48 kr. om ugen og 
værelset kostede 70 kr. om mdr., middagsmad kostede 60 kr. om ugen. Jeg kørte en aften rundt til 
alle servicestationer og bad om arbejde i weekenden. Alle sagde nej, men den allersidst kørte de 
efter mig og bad mig følge med tilbage. Det var konen der havde set en mulighed i mig og jeg fik 
arbejde hver lørdag og senere nogle søndage. Det var håndvask af biler fra 7 morgen til 5 
eftermiddag. Det gav 50 kr. for en lørdag, fint jeg var redet. Det år var hårdt. Skolen var fra 18 til 22 
og lektier bag efter og om søndagen. Fredag og lørdag aften holdt jeg fri.  
Jeg var blevet aktiv i smedenes fagforenings lærlinge klub. Blev formand og derfor også i 
bestyrelsen for Faglig ungdom. Det var helt interessant.  Bruno og jeg, Bruno var fra en gård i 
Hesselbjerg ikke langt fra Bjødstrup, til bal i Faglig ungdom. Det var til høstfest på Hotel Princes. 
Der så jeg Åges datter sidde sammen med en anden pige og det var første gang jeg så Anni. Jeg 
havde blot set Merle lidt på fabrikken, men var nød til at gå hen og danse med hende og hendes 
veninde Anni. Det udviklede sig til at Merle ville med Bruno hjem på hans værelse, men Anni ville 
ikke vide af mig. Bruno og jeg gik på Maskinist skole sammen og havde værelse i Herning. De to 
begyndte at komme sammen og Anni og jeg fik set hinanden mange gange. Hun var lidt kæreste 
med Torker, Merles bror. Anni inviterede mig med til en teenager fest hos hendes forældres venner. 
Til nytår kom hun på servicestationen og inviterede mig med til nytårsaften og bag efter hjem til 
hendes forældre. Derefter var vi et par. I sommerferien kørte Annis forældre os på camping ferie på 
Mors, men hendes bror skulle være der og se efter. 
Jeg fik lært meget det år og fik en god Maskinist eksamen sidst i oktober 1963. Da jeg var udlært 
fik jeg fuldtids job på servicestationen, sagde op da jeg havde maskinist eksamen 3 mdr. senere. 
Han blev sur. Jeg ville ud at sejle og kunne få job som 3. mester. Jeg snakkede med Dansk Fransk 
og DFDS. DF lovede en kæmpekarriere ved at sejle Antwerpen-Congo. Jeg ville hellere til Amerika 
og valgte DFDS. Det gik hurtigt. Dagen efter jeg ringede til DFDS og sagde OK, var de i telefonen 
og bad mig stille i København 2 dage senere. Nu var far glad, han følte han kunne aflevere mig til 
Anni. Anni og jeg skulle forloves 2. nov. 1963 og det var dagen før jeg skulle stille i København. 
Den sejltur blev dramatisk og får sin egen overskrift.  Min sejltid med M/S Argentina og i Marinen. 
 
 
 
 
Se foto fra en firmafodbold kamp i 1961 næste side 
 
Øverst fra venstre: Bjarne, Palo Hinz Sørensen, Edvard min præstekammarat, Preben.,  
, Billy en svend, Anders Bruun    Svend Åge Johansen, nederst fra venstre, Poul Erik Juel fra Kollund   
Verner (Brycler) Jens Ove Steensberg           
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 Her er en bande WJ-drenge. (sådan kaldte vi os selv, vi var ca. 22 lærlinge) 
 
Maskinfabrikken W. Johansens Enke A/S i Herning    

                                         

 
(foto hentet fra Dansk motor-& maskinsamling)                                                        

  
Firmaets grundlægger                    
C.O. Waldemar Johansen 

  
Ældste søn C. Gustau Johansen  



Jeg vil fortælle dig om Maskinfabrikken W. Johansens Enke A/S, Smedegade 16, Herning. Jeg kom 
i lære på fabrikken 1. april 1959. Dagen efter jeg var fyldt 16 år. Maskinfabrikken fik stor betydning 
for både mit arbejdsliv, men også privat, idet jeg blev gift med Anni en veninde til datteren på W. 
Johansens Enke. Det er også værd for eftertiden at vide hvilke arbejdspladser der har været i 
Herning.  
Det ældste jeg finder om Maskinfabrikken er nedenstående fra Dansk motor- & maskinsamling 
Fabrikken blev grundlagt i 1900 i Østergade af fabrikant W. Johansen, der til en begyndelse mest 
beskæftigede sig med reparation af mejerimaskiner etc. Efterhånden kom W. Johansen så imidlertid 
ind på det fabrikationsmæssige, idet han i 1907 fremstillede sin første petroleumsmotor og tillige 
gav sig til at lave gasmotorer, alt beregnet for mindre industrielle virksomheder. 

det viste sig hurtigt, at han med denne fabrikation havde fået fat i den rigtige ende, og i 1908 
etableredes samarbejde med I/S “Junget” for fremstilling af træbearbejdningsmaskiner, hvilket 
naturligvis lagde et plus yderligere til den fremdrift, der var i det Johansen ‘ske firma. De maskiner 
man nu i særlig grad kom ind på at bygge, var maskiner til mindre håndværkere og 
industridrivende, såsom båndsave, afrettere og ellers alt indenfor branchen. Så sent som 1930 optog 
firmaet desuden fabrikation af hurtigboremaskiner til jernindustrien. 

På Arkiv Herning ligger der et biled B 6741, som viser de ansatte før 1927. Hvordan ved vi det?  
Fordi C.O. Waldemar Johansen døde i 1927. Han var født i 1879. Af dem der også var på fabrikken 
i min tid var Osvald Jensen, Kaj Kristensen og Søren Lillelund.  

Efter W. Johansens død fortsatte enken Kirsten Marie Johansen virksomheden, med i ledelsen kom 
C. Gustau Johansen, Sv. Åge Johansen, Egon Johansen og prokurist Frk. B. Johansen.  

Min fortælling om maskinfabrikken W. Johansens Enke A/S: Skrevet 2019 

Jeg har altid som dreng arbejdet med mekanik og el. Derfor talte min far, der var landmand, med 
smed Nielsen i Hammerum om hvad jeg kunne blive. Han anbefalede en maskinfabrik i Herning. Vi 
cyklede ind til fabrikken og far kendte den første mand vi mødte, Hans Nielsen i Hammerum. I skal 
snakke med ham der kommer der, sagde Hans. Det var Åge Johansen. Vi gav pænt hånd og far 
fortalte at hans søn gerne ville i lære på fabrikken. Far faldt i snak med Åge og det blev aftalt at jeg 
kunne komme i lære næste år til april. Far spurgte smed Nielsen om vi kunne regne med sådan en 
mundtlig aftale. Åge holder hvad han lover, sagde smeden. I nov. 1958 gik far ind til Åge og 
spurgte hvordan jeg startede. Han skal begynde på lærlingeforskole 1. april, sagde Åge. Jeg var 
spændt på om jeg var indskrevet på Lærlingeforskolen, da jeg mødte op om morgenen 1. april. Det 
var jeg. 

Efter 4 måneder mødte jeg op på maskinfabrikken W. Johansens Enke A/S og fortalt Åge at jeg var 
færdig på skolen. Fik du lært noget vrissede han, ja, ja, fik jeg sagt. Du kan gå op til den mand inde 
bag glasvæggen.  Det var Osvald Jensen. Jeg fik lidt sympati der for jeg fortalte at jeg blev 
anbefalet af smeden i Hammerum og ham kendte Osvald. Osvald satte mig i arbejde. Osvald Jensen 
var en rigtig rar mand, som jeg ofte fik hjælp af de næste 4 år. 

Maskinfabrikken havde omkring 24 svende, et par arbejdsmænd og 22 lærlinge. Der var ikke nogen 
pædagogisk undervisning, men mere kæft trit og retning fra svende og mester. Nogle svende truede 
ofte med en lussing hvis vi var næsvis. Mange af svendene havde lys skjorte, slips og vest på. 
Udenpå havde de en kittel. Vi skulle sige De til de fleste svende. De sagde du til os lærlinge. 



Langs øst væggen var der et stort bore-fræseværk betjent af en rar tyk mand, som skråede. Opad var 
der to store drejebænke fabrikat VDF. Derefter en plansliber. I nederste sydvest hjørne var der 
omklædning og WC. De fleste gik og kom i arbejdstøj og havde madpakke med som blev spist i 
forskellige sociale grupper. 

Næste midte række var der et mindre bore-fræsemaskine, dernæst Kaj Kristensens drejebænk en 
Mäuser. Derefter endnu en mindre drejebænk og øverste en ”revolverbænk”. Ved siden af den var 
der en rundsliber, hvor aksler til kuglelejer blev slebet. I næst midte række var der et stort vertikalt 
boreværk og derefter 2 echappere af eget fabrikat. 

Ved vest vægen var der en stor og en lille høvl. Den stor kunne høvle omkring 2 m lange emner. 
Den var fast betjent af Frits, som brugte skrå. Ovenfor dem mod Åges kontor stod der to 
fræsemaskiner og en plansliber. 

I den sydlige ende var der klargøring, montage og malerværksted. Ovenpå var der tegnestue og 
kontor. I kælderen var der olie og et centralvarmefyr. I gården var der smedeværksted og jern lager. 

Prokuristen boede i Smedegade nr. 20, i nr. 18 var der vaskeri og Egon Johansen boede i nr. 16. Da 
jeg kom i lære boede ’Åge og familien i Sdr. Omme og kørte til Herning i en Loyd varevogn. 
Senere blev hele familien Åge bosat i smedegade 20. 

Hovedproduktionen gik til J. Junget, som solgte de maskiner vi lavede. Det var store støbejerns 
stativer, som blev bearbejdet og til sidst prøvekørt før levering til snedkerværksteder rundt i landet. 
Der var også en produktion til Bdr.Vestergaard i København. Det var krumtap slibere, 
cylinderudborings maskiner og cylinder hone maskiner. Af eget mærke, WJ, blev der lavet mange 
chappere. Rigtig mange blev leveret til regnestok fabrikken Divus. 

En lærling gik meget byærinder til der kom en ny lærling. Forløbet var generelt sådan. Første år 
borede man huller, slibearbejde, let montage med en svend og derefter stod man ved en schapper i 
nogle måneder og så ved fræserne en tid. Så kom man med i montage, hvor der var meget 
tilpasnings opgaver og alt var meget nøjagtigt arbejde. Den sidst tid var man nogle måneder ved 
drejebænke.    

Jeg hørte en del om den ældste broder Gustau og så ham få gange. Den yngst kaldte vi ”mi smal 
bror”, for Egon Johansen, var meget tynd og ikke helt rask, så han var på skånearbejde. Han var lidt 
aristokratisk og svenden ville gerne snakke med ham og forsøgte at få morskab ud af ham. Han var 
meget vellidt af alle. 

En dag stod jeg og tilpassede støbejerns låger til maskiner og Egon stod og så på det på afstand. Så 
kom han og sagde. Det er fandme ligeså skæv som kong Volmers røv i måne skind. Nogle timer 
senere kom han med en stak låger og sagde. Det er dem du er så helveds skrap til at lave. På 
nudansk siger man, det var godt gået, men der er plads til forbedringer.  

Åge var en helt anden type. Han så ofte lun ud, men han var aldrig opsat til løjer. Han var en rigtig 
flink mester. Han havde 4 børn. Den ældste Svend Erik var på tegnestuen, den næste Svend Åge var 
i lære og 1½ år foran mig, den næste hed Torker og han gik hjemme. Den yngste var en pige og hun 
hed Merle og var veninde med Anni, som jeg blev gift med.  



I foråret 1960 tog vi alle til Hannover messe i bus. Der var nogen der blev hjemme, men bussen var 
næsten fuld. Vejen til Hamborg var brostens belagt og med asfalt ved siderne. Vi havde overnatning 
i Hamborg i Sct. Pauli. Det var sjovt og mange fik set til pigerne. Et stykke efter Hamborg begyndte 
motorvejen. En stor oplevelse for alle. Det var mærkeligt at vi kunne holde sammen uden 
mobiltelefon. Vi havde alt betalt på hele turen. 

Der kom ofte fine gæster, når en stor maskine skulle prøvekøres for kunden og vi lærlinge fik 
besked på at opføre os ordentligt. Ellers får i et par på hovedet. Det skete ofte at jeg arbejdede om 
natten, når en maskine skulle være færdig. Så var vi flere gange over i privaten og få mad og kaffe. 
De nætter kunne jeg godt tale med Åge. 

Vi lavede også reparationer for byens fabrikker. Det var ofte tekstilfabrikker der fik lavet aksler og 
tandhjul. Også Herning Pengeskabsfabrik og A. Boll fik lavet komponenter. Åge kom ofte og sagde 
til mig at jeg skulle gå op til kontormanden. Han sendte mig ud for at kræve regninger betalt. Han 
sagde at jeg var den eneste af lærlingene, der fik alle penge hjem på en tur. Jeg blev også i hele 
læretiden sendt i Hede Banken efter lønninger. 

Der var hakkeorden blandt alle, men det betød ikke et dårligt arbejdsklima. Når vi var i byen var vi 
”WJ-drenge”, som holdt sammen og forsvarede vores arbejdsplads med meget pral af hvad vi 
kunne. Vi var alle 3 gange 6 uger på Teknisk Skole. Det var meget dygtige maskinarbejdere, der var 
på maskinfabrikken.  

De fleste lærlinge kom med en eksamen, også studenter var lærlinge. Mange læste til Teknikum 
ingeniører og andre til Maskinmester. Det sidste år jeg stod i lære gik jeg på Maskinistskole, som 
var på Teknisk Skole. Jeg fik straks hyre som maskinassistent på DFDS Nordamerika fragt skibet 
Argentina. Efter 18 måneder i Marinen gik jeg på Esbjerg Maskinmester Skole i tre år. Jeg var 
aldrig blevet maskinmester, hvis ikke jeg havde været i lære på maskinfabrikken W. Johansens 
Enke A/S i Herning. 

Var der informativt?  

Med venlige hilsner Jens Ove Stensberg i Esbjerg  

 

 






