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Korsel med traegas-generator 
1940 til 1945 

Rutebiler med generatorer. Langes Chevrolet argang 1935 holder i midten. 
Rutehilerne er fotograferet umiddelbart efter bescettelsens ophor i maj 
1945 - derfor den "Hvide Bus " med Dannebrogsflag i baggrunden. 

En af krigens forste folgevirkninger blev manglen pa benzin. Inden der var 
gaet et par uger, blev der lukket for det. Tyskeme brugte nemlig, hvad der 
var til radighed til deres koretojer. Det var derfor ikke laenge, jeg fik lov at 
kore lastvogn med dette braendstof. Hurtigt blev det noget langt mere 
besv^rligt, som matte drive lastbileme, nemlig traegas. 
Nu kan man undre sig over, at man naesten fra dag til dag kunne omstille sig 
til at bruge generatorer, men General Motors i Tyskland havde lagre, af den 
model som hed Imbert, som lige var klar til brug. 
En generator bestod af en kedel med dobbelte sider. 
Stedet hvor tr^et blev haeldt ned kom ikke i beroring med selve kappen. Nar 



dette trae blev braendt til traekul, dannedes gassen, som sa strommede ind 
mellem herden og kappen, et ror derfra forte den derefter ind i motoren. 
Der skulle altid vaere tr^kul omkring herden nar man skulle i gang. Derefter 
stodte man trseet ned med en lang jemstang. Det kunne nemlig godt haenge 
der fra dagen for. 
Man taendte op under kedlen ved at stikke ild i noget spritvaedet tvist. Det 
var ikke belt ufarligt, nar man stod oppe pa ladet og stodte tr^et ned med 
jemstangen. Hvis der nemlig var lidt gas tilbage fra dagen for, kunne man 
godt fa sine ojenbryn svedne af, nar det eksploderede op i hovedet pa en, og 
det skete faktisk af og til. 
Man stoppede heist ikke motoren, nar man laessede af og pa, for ikke at 
bruge sin dyrebare strom. Laget pa kedlen var fjederbelastet, sa en gang 
imellem lod der lige et ,puhh" idet laget lettede sig, det skete, hvis der havde 
vasret lidt overskud af gas. 
Generatoren var som oftest placeret pa hojre side af f0rerhuset, imellem 
dette og selve ladet. Den kunne indeholde 2 hi. tr^, nok til at kore ca. 120 
km. 
Med til anlasgget horte ogsa en gaskoler, den var anbragt foran, og 
nedenunder koleren var der et grovfilter. Desuden var der et finfilter med 
kork i . Dette var anbragt pa chassiset og beregnet til at opsamle 
kondensvand fra traeet, og der samledes temmelig meget vand, sa det skulle 
jasvnligt tappes af. Ligeledes skulle der rystes aske ned, og dette skulle 
rages ud. 
V i havde bestemte steder, hvor det foregik, bl.a. pa bakken ved Mattrup. 
Det skulle nemlig heist vsere pa en bakketop, sa bilen selv kunne lobe i 
gang, for pa den made at spare pa den dyrebare strom, som ogsa skulle 
bruges om morgenen til at blasse gas med. Der skulle nemlig taendes for 
blaeseren, nar man holdt det for omtalte tvist, eller avispapir med ild i , ind til 
en klap pa kedlen. Der var et spjaeld med forbindelse til et forgreningsror 
der gik ud under trinbraettet, og ind til motoren. Nar der blev blaest gas, 
kunne man med en taendstik prove om det kunne braende. Under trinbraettet 
aendrede man derefter spj^ldet med et handtag, sa gassen blev fort ind i 
motoren, og bilen kunne startes. 
Helt let var det ikke at kore med disse generatorer, men man l^rte hurtigt at 
handtere anlaegget. Det gjaldt isser om at holde det hele rent for slagger og 
deslige. Isaer der hvor karburatoren var spaendt ned pa manifolden, skulle 
der ofte reuses. Pa dette sted dannedes der nemlig noget bakelitlignende 
tj2ere, som det der kan sidde i et godt brug pibehoved. Det skrabte og 
br^ndte vi af, bl.a. med gas fra en gasflaske. Jo, utrolig omstaendeligt var 
det da i forhold til at kore pa benzin. 



Vald. Jensens Ohel Blitz med trcegasgenerator. 
Fra Willy Langes bog: Tur Retur Rask Molle. 

Aben bus 
Lokalhistorisk forening for Hvirring Sogn 
Lordag d.20. Marts og sendag d. 21. Marts 

K L 10.00-1200 ogkL 14.00-17.00 

I anledningen af 70 aret for 9. April 1940 
Vil vi lave en udstilling om bessettelsen 

Anders Lund fra Aastrupgaard vil fortaelle om det engelske bombefly 
som styrtede ned naer ved garden. 

Gunner Therkelsen vil komme og fortaelle om Boring under 
Besaettelsen. 

I Aulasalen pa 
Rask Molle Skole 



Fornyelse af medlemskab 

I ar vil vi, som sidste ar, sende et indbetalingskort ud sammen med 
nyhedsbrevet til alle medlemmer. Man kan bruge indbetalingskortet i 
banken eller pa posthuset, eller kontant til bestyrelsen. 
Kontingentet for ar 2010 er: 50 kr. for enkelte medlemmer og 75 kr. 
for husstande. 

Kontingentet Bedes betalt senest 25. Februar 2010 

Generalforsamling 
Den 25. februar 2010 

Kl. 19.30 
I foreningens lokaler 

Rask Molle Skole 
Bagefter kaffe og film 
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Abningstider: 

Formand: 

Naestformand: 

Sekretaer: 

Kasserer: 

Medlem af 
Bestyrelse: 

Omrade: 
Oprettet: 
Post og telefon 

Rask M0lle Skole, Skolebakken, 8763 Rask Molle 
1. og 3. Torsdag i maneden 19-21; lukket i skole-
ferierne. Desuden 3. Torsdag i maneden, kl. 15-17 
Aage Jokumsen, Skolebakken 12, 
8763 Rask Molle 
TIf. 75678525 
Brian Lange, Brorsonsvej 4, Hornborg 
8762 Flemming 
TIf. 24640802 
Sonja Eskerod Madsen, Skovbyvej 5, Skovby 
8763 Rask Molle 
TIf. 75678870 
Kristian Skov Larsen, Norre Snedevej 86, Trebjerg 
8762 Flemming 
TIf. 75673043 
Karl Christiansen, Boring 24 
8763 Rask Molle 
TIf. 75678471 
Hvirring Sogn i Hedensted Kommune. 
1994. 
Post og telefon til formand. 


