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Forord 
 
Denne bog er blevet til gennem et samarbejde mellem 
Stilling Gram Lokalhistorie og Forlaget Uhrskov. 
 
Bogens afsnit kan alle læses på lokalarkivets hjemme-
side. Det er forlagets ønske at give et samlet overblik 
over besættelsestiden i Stilling-Gram gennem denne ud-
givelse. 
 
I forbindelse med udgivelsen vil jeg gerne rette en stor 
tak til Stilling Gram Lokalhistorie for hjælp og korrektur. 
 
Vi siger tak til alle bidragsydere og den hjælp vi har mødt 
blandt områdets beboere. 
 
Vi håber læserne får glæde af bogen. 
 
Stilling-Gram - september 2011 
 
 
Frede Uhrskov 
Forlaget Uhrskov 
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Besættelsestiden - lidt forskelligt 
 
Den 10. sept. 1940 mødte hele 200 mennesker op til "al-
sang" - ved et fællessangstævne i Stilling. Mange menne-
sker deltog også i "algang", hvor de samledes til travetu-
re. Både algang og alsang var et forsøg på at styrke det 
nationale - en ikke-voldelig protest mod den tyske besæt-
telse. 

 
 

Nålen har tilhørt bogbinder Ove Bøgh 
 
Også på anden vis er der eksempler på, at forholdene var 
unormale fra 1940-45. Antallet af bus- og togafgange 
blev skåret ned flere gange. Alle privatbiler holdt stille på 
grund af benzinmangel. Der blev indført rationerings-
mærker på sukker, sæbe, smør m.m. - og andre produkter 
kunne slet ikke skaffes. 
 
Knapheden på tobak fik mange til at forsøge sig med 
dyrkning af tobak under danske himmelstrøg. Henkastede 
cigaretskod var meget eftertragtede, og der var kamp om 
"distrikterne".  
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Det fik på et tidspunkt Ejnar Brøndgraver til at indrykke 
en annonce i Ugebladet: 

"Hvad angår cigaretskod, er strækningen fra  
Skanderborg til Stilling min!  

Ærbødigst Ejnar Nielsen, Stilling." 
 

Efter sigende havde annoncen den ønskede virkning. 
 
Den 11. juli 1943 tog Gram skole på udflugt til Moes-
gaard med 17 hestevogne. 
29. jan. 1945 blev alle kommunens skoler lukket på 
grund af brændselsmangel. 
 

 
Rationeringsmærker fra omkr. 1950.  

Udlånt af Finn Rosenberg. 
De tyske soldater - incl. de der var tvunget i tysk uniform 
- boede blandt andet på hotellet i Stilling. Allerede d. 9. 
april 1940 var der indkvartering af tysk kavalleri på Stil-
ling Østergaard med 20 heste og soldater foruden 2 offi-
cerer, som skulle indkvarteres sammen med gårdens folk.  
På et tidspunkt - sandsynligvis i slutningen af krigen blev 
der gravet skyttegrave langs landevejen - og underligt 
nok på den øverste del af gartner Østergaards mark ved 
Gramvej. 
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Svinekort. udl. af Jens Bruun. 

 
 

 
Stilling Dameorkester 1943 

Violin: Selma, Harmonika: Gerda, Klaver: Anna 
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Sparekomfur 
 
Mange gik over til at fyre med tørv til opvarmning i ste-
det for koks. Nogle biler blev forsynet med gengasgene-
rator, hvor drivmidlet var træ eller evt. grankogler. 
Til opvarmning og madlavning i de private husholdnin-
ger var der også knaphed på forsyninger med træ og lig-
nende. Man samlede kviste og grankogler til kakkelov-
nen eller lille transportabelt sparekomfur, der var bereg-
net til én gryde. 
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Fra Astrid Hansens erindringer... 
 

Så nu blev Forden til en Kakkelovns-bil, som det hed i 
folkemunde, - og der kunne køres igen. Lygterne blev 
malet mørkeblå med kun en smal strimmel klar glas. Man 
måtte kun køre i en fastsat radius, og senere skulle al kør-
sel stoppe ved solnedgang.  
 

 
HPs lillebil med gasgenerator1 1943 

- bemærk pigen på taget 
Dæk-situationen var ringe, selvom der var sat tvillinge-
hjul på og dæk lapperne var boltet fast. I dag tror man ik-
ke, det kunne lade sig gøre. Hvis vi fik en lang tur, kunne 
vi låne dæk fra de biler, der var opklodset, blandt andet 
hos Bager Jensen. Men det krævede en tysk tilladelses-
blanket.  

                                                 
1 Under de to verdenskrige spillede forgasning af træ og tørv en væsentlig rolle i 
Danmark, specielt til drift af biler. Imbert-generatoren, opkaldt efter opfinderen, blev 
monteret på køretøjet sammen med to filtre og en gaskøler. Selve generatoren var cy-
lindrisk, 1,5-2 m høj og 0,5-0,7 m i diameter. Luften blev suget nedad i generatorskak-
ten, og brændslet blev antændt forneden i skakten. Varmen fra forgasningszonen bred-
te sig opad i brændslet, og den derved dannede sviegas blev af den nedadgående luft-
strøm drevet gennem laget af gløder, hvorved det meste af sviegassens tjæreindhold 
blev krakket. 
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Generatortræ kunne heller ikke skaffes, hvad enten det 
var med, eller - til dyrere priser - uden rationeringsmær-
ker. 6 sække generatortræ på tagbagagebæreren kunne 
række til en Ringkøbing-tur.  
 

 
På 6440 kom der også tvillinghjul -  

de kan svagt skimtes på billedet. 
 
Vi brugte også grankogler, og den tomme side i garagen 
blev fyldt op med dem - enkelte tørv kunne også gå an. 
 
 
En Lillebil 
Begrebet Lillebil opstod som et alternativ til taxier. 
Taxaer var autoriserede og det var de enkelte kommuner, der før hy-
revognsloven fra 1973 bestemte, hvor mange taxaer man skulle have 
i den enkelte kommune. Lillebiler derimod var et frit erhverv. En-
hver kunne lave en lillebilscentral og fra ca. 1920 og frem til 1973 
fandtes et hav af lillebilscentraler. Lillebiler måtte før 1973 ikke søge 
hyre på gaderne og slet ikke på de autoriserede pladser, som tilhørte 
taxa. De måtte hver gang efter endt tur køre tilbage til deres hjemsted 
og derfra få hyre. Hyrevognsloven fra 1973 afskaffede skillelinjen 
mellem taxa og lillebil. 
Kilde: Wikipedia, den frie encyklopædi 
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En anden gasgeneratorbil 
 
Den viste bil herunder blev efter krigen (1946) hentet på 
tyskernes losseplads i Ry - det er en Plymouth 39. 
Den blev instandsat af Hans Peter Hansen (HP). 
 
 

 
 
Om denne bil skriver Astrid Hansen i sine erindringer: 
 
Vi kørte af og til en lille aftentur, og på tyskernes losse-
plads i Ry stod en 39 Plymouth, 7 pers. - og så forfærde-
lig ud, men H.P. kunne forestille sig den køreklar for små 
penge, vi lånte lidt i banken, men der gik 3 dage inden 
handelen var i orden.  
Ventetiden var næsten ikke til at holde ud, - men endelig 
kom H.P., Aage og Poul Rasmussen (som kørte lidt for 
os) af sted med et svært tov. 
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Der blev et større opløb, da de kom hjem med bilen, og 
der lød mange spydige bemærkninger om den. Få havde 
vel haft energi til at gå i gang med den opgave, men efter 
ca. 600 timers arbejde og en lakering var det virkelig en 
smuk vogn, og jeg undte gerne H.P. den triumf. 
 

Plymouth før: 

 
 

og efter.... 
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Tørvegravning 
 
Tørv, ja, der skulle være skrevet om det før, for i 1943 
startede H.P. sammen med 3 andre et Tørveværk på lejet 
grund i Horndrup.  
H.P. lavede maskineriet og en vogn, og de købte en hest 
til at køre dynd ud. De cyklede til Vrold og roede over 
Taaning å, det var den korteste vej, og det kunne behø-
ves, for sommeren var meget varm og dagene lange. H.P. 
var uheldig og fik et styrt med cyklen, det kostede ham et 
forstuvet håndled. 
 
Desværre blev forretningen ikke helt som ventet - alle 4 
mand solgte tørv - til hver sin pris og side, så kompagni-
skabet blev ophævet uden megen vrøvl og tørveværket 
solgt. Alle fire hjem fik dog tørv til vinteren, men det 
kunne ikke slå til, til centralvarmen, så vi fik en lille ovn 
sat op i den lille stue og i køkkenet. 
 
Der blev spist meget vandgrød den vinter, som til med 
var en af de koldeste, minus 31o - alle vandledninger frøs 
og en vandvogn kørte rundt i byen. Vi lavede smør af 
fløde, men så kom der en lov om, at fløden kun måtte in-
deholde en bestemt % fedt, og så kunne det ikke lade sig 
gøre mere, men vi kunne sommetider få hestetalg, og det 
var godt til bagning. 
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Tegninger af tørvegravningsmaskiner. 
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Private vagtværn 
 
Efter at det danske politi var blevet interneret, blev der i 
oktober 1944 oprettet private vagtværn rundt om i landet 
- således også i Stilling.  
Alle husejere i byen var forpligtet til at medvirke i 4 ti-
mer hver 14. dag. Der var to hold med hver 2 mand. Vag-
ten gik fra 20-2 og fra 2-6.  
Holdene mødte på stationen ved vagtskifte.  
 

 
"Uniformen" bestod af et  

hjemmelavet armbind. 
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Jernbanesabotage 
 
I den sidste del af 1944 var der talrige sabotageaktioner 
på den jyske længdebane. Den 13. juli blev to vogne på et 
tysk tog afsporet ved Stilling station, og den 14. juli kort 
efter kl. 18 forsøgte tre unge sabotører at gøre det samme 
ved Mallinggård skov.  
 

 
 
Den ene af dem, Henning Grønlund Carlsen, var på trods 
sin unge alder specialist i jernbanesabotage og uddannet i 
at anvende en type sprængstof, der skulle eksplodere un-
der togets passage. Dagen forinden havde gruppen haft 
held med at sprænge 6 lokomotiver i luften i remisen i 
Århus. 
Flere ting gik imidlertid galt d. 14. juli: Sprængladnin-
gerne, der var anbragt på skinnerne, eksploderede før be-
regnet, og toget, der skulle forsinkes, kom før tiden. For-
uden lokomotivet, som blev afsporet, var der nogle per-
sonvogne og et antal åbne vogne bevæbnet med maskin-



21 

geværer. Den ene af sabotørerne - Henning Grønlund 
Carlsen (20 år) fra Horsens - nåede ikke at komme i 
dækning og blev dødeligt såret af et skud i ryggen. Den 
anden sabotør flygtede til Illerup, hvor lokale folk skjulte 
ham. 
 

 

 
 

 
 
Kilde: Billederne ovenover er fra bogen Under Krigen udgivet af 
Skanderborg museum. Redigeret af Leif Juul Pedersen og Ejvind 
Kock Pedersen.  
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Henning Grønlund Carlsen 
 

Gymnasieelev, født, 17.6.1925 i Horsens, 
død 14.7.1944 på Skanderborg Hospital. 

Søn af maler Grønlund Carlsen,  
født 19.11, 1898 i Horsens, død 12.4.1936,  

og hustru Johanne Rasmine født Hedegaard, 
27.8 1901 i Vinding ved Bryrup 

 
Tilknyttet sabotagegruppe under modstandsorganisatio-
nen "Horsens Hjemmeværn". 
Medlem af FDF og KFUM.  
Deltog i sommeren 1941 i en kammeratskabslejr på Sjæl-
land og kom her under indtryk af en nationalt bevæget ta-
le af Vilhelm la Cour. 
Gik på Horsens Statsskole i klasse med David Vang Jen-
sen og tilsluttedes sammen med denne på et tidligt tids-
punkt den aktive modstandsbevægelse i Horsens. Trods 
sin unge alder blev han hurtigt specialist i jernbanesabo-
tage. Da den første gruppebevægelse i Horsens blev op-
rullet i april og maj 1944, var det nødvendigt for Henning 
Carlsen at gå under jorden. 
På Toldstrups foranledning stilledes FDF´s sommerlejr 
på Venø til rådighed for en række modstandsfolk fra hele 
Jylland, der var under jorden, som uddannelseslejr. Hen-
ning Grønlund Carlsen deltog tillige med andre fra Hor-
sens i kursus i sprængningsteori, skydeteori o.s.v. på 
Venø. 
Af det således uddannede mandskab rekrutteredes en 
række grupper til særligt vanskelige opgaver. Sammen 
med en sådan gruppe, der ellers udelukkeode bestod af år 
husianere, sendtes Henning Grønlund Carlsen den 13.7. 
ud på en krævende opgave ved en jembanesabotage mel-
lem Stilling og Skanderborg. Man anvendte her en ny 
teknik med en hurtigbrændende lunte, hvorved man op-




