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”HJEJLEN”
”I Aaret 1861, den 14. februar, blev efter forudgaaen Indvarsling afholdt
Generalforsamling i Aktieselskabet for en Dampskibsfart paa Søerne ved
Silkeborg.”
Således indledes Hjejleselskabets forhandlingsprotokol og på denne
stiftende generalforsamling kunne selskabets formand og primus motor,
Michael Drewsen, meddele, at man allerede havde indgået kontrakt med
Baumgarten & Burmeisters Skibsbyggeri i København (det senere
Burmeister & Wain) om at bygge et dampskib til levering i Silkeborg i
løbet af foråret til en pris af 10.000 rigsdaler.
Dette var det dobbelte af, hvad han oprindelig havde fået fuldmagt til,
men typisk for byens dynamiske grundlægger blev beslutningen alligevel
godkendt af forsamlingen.
Forud var gået flere års sonderinger, debatter i de lokale aviser og indledende møder om at få et kombineret fragt- og passagerskib til Silkeborgsøerne.
Det nye skib, der var værftets nybygning nr. 15, løb af stabelen i København den 25. maj 1861 og blev af Drewsen døbt ”Hjejlen”, efter hedefuglen, der dengang var meget udbredt på egnen .
”Hjejlen”s mål var (og er stadig): Længde : 28,40 m. (overalt), 25,10 m.
(i vandlinjen), bredde 3,80 m. (6,25 m. over hjulkasserne), dybgang ca.
1,10 m. og den blev opmålt til 27,32 tons brutto.
Båden fik tilladelse til at medføre 170 passagerer (i dag 165).
Maskineriet bestod af to oscillerende (vuggende) cylindre med en diameter på 10 tommer og en slaglængde på 16 tommer. Dette gav en ydelse på
50 indicerede hk. ved et kedeltryk på 8 atmosfære, og en tophastighed på
ca. 8 knob.
Skovlhjulene trækker på den samme aksel, så de kan desværre ikke, (som
nogle tror), dreje hver sin vej.
Kulforbruget er på en normal dag med 2 ruteture på ca. 5-600 kg. kul.
Maskinen er meget langsomtgående, ( maximalt 52 omdrejninger i minuttet) og den derved minimale slitage kombineret med årtiers omhyggelig
pleje er forklaringen på, at det er den samme maskine, der med enkelte
småændringer, ligger i båden i dag.
Maskinen har dog en svaghed, nemlig ”det døde punkt”.
Hvis den standses, når stemplerne står i en bestemt stilling, kan maskinen
sætte sig fast og kan ikke bakke, før den har kørt en anelse frem igen. Heldigvis sker det uhyre sjældent og endnu ikke med uheld til følge.
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Efter at den sidste aptering var monteret, forlod ”Hjejlen” København den
11. juni. Efter en problemfri sejlads over Kattegat anløb man næste dag
Randers, hvorefter den problematiske sejlads op ad Gudenåen forestod.
Denne tur tog 3 dage, noget af vejen måtte den trækkes af heste, og selv
om man både tømte båden for kul og kedlen for vand, grundstødte den flere gange undervejs, og først den 15. juni nåede den papirfabrikken ved
Silkeborg. Hermed var problemerne ikke overstået.
Nu skulle den på ruller transporteres over dæmningen og landevejen til
det øvre løb og Silkeborg Havn.
Fabriksejer Michael Drewsen, der ud over at være selskabets stifter, også
var ejer af papirfabrikken og byens ukronede konge, havde et anstrengt
forhold til byens øverste øvrighedsperson, birkedommer Drechsel. Drewsen havde udkommanderet et større antal papirarbejdere til, ved hjælp af
blokke, taljer og ruller, at trække ”Hjejlen” over dæmningen.
Da der på grund af marked i byen var meget trafik over Langebro, forsøgte Drechsel at stoppe arbejdet med ordene:
”I lovens navn forbyder jeg at spærre vejen!”, hvorefter Drewsen svarede:
”I Kongens og mit navn, så fortsætter vi!”
Over dæmningen kom ”Hjejlen” og så kunne der gøres klar til den festlige
indvielse.
Den 19. juni foretog man en prøvetur til Ry Mølle for en indbudt kreds af
borgere. Turen forløb uden problemer, selv Knudsø blev besejlet, (det var
før jernbanebroen blev bygget).

”Hjejlen” kort efter ankomsten til Silkeborg.
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Bådens fart og manøvreegenskaber var bedre end forventet, og turen afsluttedes med taler og et leve for Drewsen.
Den officielle indvielse fandt sted den 24. juni, hvor Frederik 7., grevinde
Danner og Drewsen sammen med særligt indbudte gæster sejlede fra
Himmelbjerget til Silkeborg.
Kongebesøget afsluttedes nogle dage senere med nok en festlig sejltur.
Denne gang var det en aftentur til Nåege, og hjemturen foregik oplyst af
fakler, en forløber for de senere så berømte regattafester.
Efter denne festlige indvielse blev det atter hverdag, og det viste sig at det
nye rederi var knapt så rentabelt som forventet. Det store antal turister lod
vente på sig, byens befolkning kunne ikke alene udfylde pladserne ombord, og rollen som fragtbåd blev en hurtigt udspillet.
Pessimismen kulminerede efter sæsonen 1871, der gav et underskud på
2.950 Rd. Det bevirkede, at Drewsen alvorligt overvejede at likvidere selskabet, efter at han personligt i flere år havde dækket underskuddene.
Det blev dog ved overvejelserne og de følgende par år holdt man skindet
på næsen, efterhånden hjulpet på vej af jernbanens anlæggelse i 1871.
Ironisk nok blev det først efter Drewsens død i 1874 at sejladsen begyndte at give et, omend beskedent, overskud.
I perioden 1874-1884 blev det i gennemsnit på ca. 1.200 kr. om året. Man
sejlede i denne periode ca. 65 sejldage om året, mod ca. 75 i vore dage .
Fra midten af 1880'erne blev sejladsen dog mere og mere rentabel. Turisterne var begyndt at få øjnene op for Silkeborg-egnen og man oplevede
dage hvor tilstrømningen var så stor, at man måtte hægte en åben pram
bagefter for at få plads til alle. I 1893 besluttede man sig for at anskaffe en
rigtig slæbebåd til ”Hjejlen” med plads til 70 passagerer.
Først i 1896 anskaffedes flådens næste damper, ”Ternen”.
Om ”Hjejlen”s første maskinmestre ved man ikke meget. I 1870´erne var
det en mand ved navn Staugaard og i en årrække var det lokale håndværkere, der med et svendebrev som smed eller maskinarbejder fik en dispensation til at sejle som mester.
Om ”Hjejlen”s første fører vides kun, at han hed Pedersen og kom fra
Randers. Han sejlede dog kun med båden det første år.
Året efter ansattes den navnkundige Niels Quitzau, hvis evner som skipper senere fik ”Dagbladet” i København til at anbefale flådens officerer at
rejse til Silkeborg for at lære, hvordan man lægger til ved en anløbsbro.
Quitzau var ikke engang uddannet navigatør, og da man fra myndighedernes side pludselig en dag forlangte dette, måtte man søge en dispensation,
men denne nåede først frem efter hans død i 1895.

5

Niels Quitzau tog ikke selv jobbet mere højtideligt end at han stod bag
rattet, iført tøfler og blød hat. Han sejlede med båden i 33 sæsoner, hvilket
er rekord i bådens historie.
I 1896 overtog Chr. Brøgger, der var sætteskipper af uddannelse, båden.
Efter forhandlinger med bestyrelsen blev hans månedlige hyre fastsat til
150 kr. Brøgger sejlede med ”Hjejlen” i 30 sæsoner til og med 1925, hvor
han gik på pension som 77-årig.
Oprindelig var skibets rat placeret agterude, nærmest oven på rorstammen,
senere blev det flyttet hen på forkanten af kahytten.
I begge tilfælde måtte kommandoer fra bådføreren gå videre via en dæksdreng til maskinrummet, en ikke særlig praktisk ordning.
Først efter at rattet fik sin nuværende placering direkte over maskinen,
blev en maskintelegraf indrettet her, så dette forsinkende moment blev afskaffet.
”Hjejlen” er som hjuldamper noget forskellig fra de øvrige skruedrevne
både, hvad manøvreevne angår.
Den har en stor vendediameter, den reagerer mere langsomt på roret og
skal op i en vis fart før den kan styres. Til gengæld er bakkeevnen god, når
først hjulene kommer i bevægelse, ligesom bådens slanke linjer gør, at
den klarer sig fint igennem stærk bølgegang.

”Hjejlen” ved Himmelbjerget 1888
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”Hjejlen” gennemgik op til sæsonen 1900 for første gang en større ombygning. Allerede året forinden var der skiftet nogle tærede plader i bunden.
Nu stod kedelen, der var en almindelig lokomotivkedel,
foran udskiftning, og B&W leverede for 4.800 kr. en ny og mere moderne
skibskedel. Samtidig gav et arbejdshold fra værftet maskinen en grundig
overhaling, bl.a. forbedredes omstyringen fra frem til bak, og man benyttede endvidere lejligheden til at foretage flere ændringer ved båden:
Der blev monteret en ny og kortere skorsten, som derfor ikke skulle
”knækkes” ved jernbanebroen. Rattet blev flyttet frem til dets nuværende
position foran for skorstenen og skærmet af for vinden, ligesom styrepladsen nu dækkedes af et forlænget, fast bliktag til afløsning for det gamle lærredstag. Endvidere blev et gelænder sat rundt om bakken, så antallet af siddepladser kunne forøges, ligesom adgangsforholdene til 1. klasses salonen
blev ændret.
Oprindeligt kom man ned i salonen via to tværgående trapper, på samme
måde som man i dag går ned i ”druknehullet” (den forreste kahyt).
I stedet blev der nu bygget en langskibsgående trappe overdækket af en
nedgangskappe i teaktræ. Derved kunne passagererne på hoveddækket nu
også nemmere gå fra den ene side af skibet til den anden.

Besætningen ca. 1906 : fyrbøder Riemenschneider, billettør
A. Therkildsen, kaptajn Chr. Brøgger og maskinmester T. Truelsen.
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I 1911 kunne ”Hjejlen” fejre sin 50 års fødselsdag sammen med nu tre søsterskibe og flere slæbebåde. Dagen blev dog kun markeret med en jubilæumssejlads for aktionærerne, hvor båden i anledningen var udsmykket
med egeløv.
Krigsårene 1914-18 slap damperen nådigt igennem. Kulpriserne steg
voldsomt, men man benyttede så i stedet træ og senere tørv som brændsel.
Lørdag den 14. august 1921 skete der ved Svejbæk en kollision, der nemt
kunne have kostet flere menneskeliv. ”Hjejlen”, ført af kaptajn Brøgger,
var på vej til Himmelbjerget, og afgav inden Svejbæk-snævringen det obligatoriske lange advarselssignal med dampfløjten.
I modsat retning kom den privatejede, konkurrerende motorbåd ”Whip”
med fører og 14 passagerer. ”Whip” sejlede i den forkerte side af sejlløbet, da man rundede hjørnet ved Ulvenæs. Da føreren opdagede ”Hjejlen”
forsøgte han forgæves at komme over i den rigtige side.
Kaptajn Brøgger slog straks bak, men en kollision var uundgåelig.
”Hjejlen”s stævn skar praktisk talt ”Whip” i to dele midtskibs og båden
begyndte øjeblikkeligt at synke. ”Hjejlen”s besætning og passagerer begyndte at bjærge de nødstedte passagerer fra ”Whip”, en ældre mand og et
lille barn blev først reddet ombord i sidste øjeblik.
Mange af de reddede var chokerede og forskåret af de knuste ruder. De
blev af ”Hjejlen” sejlet ind til Svejbæk Færgegård, hvor de fik førstehjælp
og tørt tøj, inden de af ”Falken” blev fragtet tilbage til Silkeborg Havn.
Ved søforhøret, der først blev afholdt året efter, blev størstedelen af ansvaret pålagt føreren af ”Whip”, men da båden ikke var forsikret og i øvrigt
kort efter skulle have været på tvangsauktion, gik Hjejleselskabet af kulancehensyn med til at betale de nødstedtes ødelagte tøj.
Sagen medførte i øvrigt en heftig avisdebat i de følgende uger, idet sammenslutningen af private bådudlejere mente at ”Hjejlen” tit sejlede hensynsløst over for de konkurrerende motorbåde.
”Hjejlen” har altid været sortmalet, bortset fra et enkelt år, nemlig i 1924,
da man som et forsøg malede den hvid som de øvrige både.
Det rejste dog en storm af protester fra byens borgere, så allerede året efter fik den sin gamle farve igen.
I 1925 krævede Skibstilsynet, at ”Hjejlen” (og ”Hejren”) skulle forsynes
med en redningsbåd, der skulle kunne rumme 12-14 personer, et krav der
førte til mange indsigelser fra selskabets side, men myndighederne var
imidlertid ubøjelige, og en båd af typen ”Engelhardt” blev anbragt på fortaget i styrbord side. I 1967 blev den erstattet af en glasfiberjolle og en oppustelig gummiredningsflåde.
Først omkring år 2000 blev man endelig fritaget for dette krav.
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I 1936 fik skibets fører, der fra starten måtte tage til takke med først en
åben styreplads, så en overdækket, men forblæst plads, endelig et nyt
hvidlakeret lukket styrehus.
”Hjejlen”s 75 års fødselsdag blev fejret den 24. juni 1936 med en uofficiel
”mini-regatta”, dog uden fyrværkeri, men med underholdning på havnen
og asfaltbal på Torvet efter sejladsen. Før jubilæumssejladsen afslørede
selskabets driftsbestyrer J. P. Johansen en mindeplade, der blev sat op på
fronten af det nye styrehus. Pladen var skænket af Burmeister & Wain.
Besættelsesårene var vanskelige for bådfarten. Alle motorbådene blev på
grund af benzinforbuddet lagt op, og kun i 1940 og 1941 kunne man få
kul til dampbådene. Den lille mængde man fik tildelt, var dog af en så
dårlig kvalitet, at de brændte fast på ristene i fyret.
Fra 1942 og helt frem til 1947 sejlede damperne derfor på tørv, som selskabet opbevarede i et skur på den nuværende parkeringsplads.
Større maskinuheld har ”Hjejlen” sjældent været ude for, dog revnede
krumtapakselen i eftersommeren 1943. Den er den eneste vitale del i selve
maskinen udover hovedlejerne, der er blevet udskiftet i tidens løb. B&W
leverede en ny aksel i foråret 1944 til en pris af 3.167 kr.
Herudover knækkede det ene hjul ved en bundberøring i sommeren 1946,
en skade der dog forholdsvis hurtigt lod sig reparere.

”Hjejlen” og lillesøster ”Maagen” i sommeren 1937
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Ny kedel på vej til ”Hjejlen” i foråret 1947.
Krigens trængsler med dårlige kul, våde tørv m.m. havde sammen med
kedlens fremskredne alder gjort en udskiftning af denne nødvendig.
Aarhus Stålskibsværft gav i november 1946 tilbud på levering af en ny
kedel for 19.900 kr. Da de imidlertid betingede sig 12 måneders leveringstid, måtte man dog opgive dette og accepterede i stedet et tilbud fra
B&W på 28.700 kr. med levering i foråret 1947.
Værftet nærede øjensynligt særlige følelser for ”sit gamle barn”, idet denne opgave blev presset ind i en ellers fyldt ordrebog.
Samme år udskiftedes taget over ”druknehullet”, og i 1948 skiftedes også
taget over hoveddækket.
Efter mange års fravær kom der igen kongeligt besøg på den gamle damper, idet Frederik 9. og dronning Ingrid deltog i regatta-sejladsen i 1950.
Kongeparret deltog også ved regattaen i 1954, hvor også tronfølgeren,
prinsesse Margrethe, var med. Kongen fik ved den lejlighed overrakt en
model af ”Hjejlen” i sølv af Silkeborg Byråd.
Efter et sammenstød med ”Hejren” ud for Savværket (Slåensø) i juli 1954
måtte ”Hjejlen”s originale galionsfigur lade livet og erstattes af en ny.
Den holdt frem til 1990, hvor den nuværende blev fremstillet.
I årene op til 100 års fødselsdagen gennemgik ”Hjejlen” nogle tiltrængte
reparationer.
I 1958 foretoges en større udskiftning af plader i skroget under vandlinjen:
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”Hjejlen får nye hjulkasser og hoveddæk før sæsonen 1959
Før sejlsæsonen skiftedes 6 plader under salonen i styrbord side, og i efteråret 5 meter køl, 10 bundstokke og 7 plader i bagbord side.
I 1959 udskiftedes hoveddækket, ligesom hjulkasserne blev fornyet.
De oprindelige udsmykninger på siden af hjulkasserne var af træ, men de
var efterhånden i så dårlig en stand, at det var nødvendigt at støbe nye i
bronze. De originale blev frisket op og overgik til Silkeborg Museum,
hvor de stadig opbevares. De oprindelige bænke af fyrretræ ved hjulkasserne erstattedes af nye i teaktræ.
Endelig skiftedes dækket på bakken i efteråret 1960, og i 1963 blev der
sat glasruder i ”druknehullet”.
Som optakt til 100 års jubilæet lod B&W i forsommeren 1960 optage en
kortfilm, ”Navigare necesse est”, som en hyldest til ”Hjejlen”. John Price
og Grethe Sønck spillede henholdsvis Frederik 7. og Grevinde Danner og
150 silkeborgensere var statister. Filmen handlede om ”Hjejlen”s ankomst
til Silkeborg samt glimt fra værftet i København fra nutiden.
Lørdag den 24. juni 1961 kunne ”Hjejlen” så fejre sin 100 års fødselsdag.
Det skete med maner, da regattafesten, der egentlig først skulle være afholdt i 1962, blev rykket et år frem, og det blev et brag af en fødselsdagsfest.
Der havde været en massiv pressedækning flere måneder i forvejen, en
uvurderlig reklame for selskabet.
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”Hjejlen”s besætning i jubilæumsåret :
Fra venstre fyrbøder Børge Nielsson, maskinmester Vilh. Niebuhr,
billettør Arne Bøgild og fører Peder Andersen.

Kongefamilien ombord på ”Hjejlen” inden afsejlingen den 24. juni.
I stævnen forrest, tv. Frederik 9. og th. prinsesse Anne Marie.
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”Hjejlen” stævner ud på jubilæumssejladsen.
Dagen startede med kransenedlæggelse på Michael Drewsens og driftsbestyrer Johansens grave. Herefter var der en stor reception på hotel Dania,
hvor selskabet oprindelig blev stiftet. Det hele kulminerede med jubilæumssejladsen, der havde deltagelse af bl.a. kongeparret og prinsesserne
Benedikte og Anne Marie. De kongelige skrev i bådens gæstebog, der
blev indviet ved denne lejlighed.
Inden sejladsen havde B&W ladet opsætte en ny mindeplade til afløsning
af den gamle fra 1936, der så siden blev ophængt i Hjejlebygningen.
Under sejladsen fik kongen lejlighed til at besigtige maskinrummet og få
sig en snak med besætningen. Føreren af kongeskibet ”Dannebrog”, kommandør Schultze, der var med på turen, fik lov til at styre damperen over
Brassø.
Oven på jubilæumsfestlighederne blev det atter hverdag igen.
Efter bygning af ny bedding ved værkstedet i 1964-65, fortsattes en længe
tiltrængt udskiftning af bundplader, en opgave der ville have været meget
besværlig på den gamle bedding.
I vinteren 1965-66 skiftedes således 4 plader og 3 meter køl under kedlen
og i 1967-68 igen 4 plader under maskinen. I begge tilfælde måtte henholdsvis kedel og maskine klodses omhyggeligt op under operationen.
Ved regattaen den 23. august 1969 var der igen kongeligt besøg ombord,
idet tronfølgeren, prinsesse Margrethe og prins Henrik deltog i regattasejladsen.
13

”Hjejlen” ved ildfestregattaen 1978
Fra og med sæsonen 1971 blev det for første gang dyrere at sejle med den
gamle hjuldamper end med de øvrige både i flåden. Der blev indført en
tilllægspris på 1 krone pr. billet. Beløbet, der med tiden steg til 20 kr.,
skulle dække de ekstra udgifter der er til kul samt til besætningen i maskinrummet. I dag er der dog igen samme billetpris på alle bådene.
I vinteren 1978-79 blev det gamle hoveddæk af fyrretræ fra 1959 skiftet
til planker af den mere slidstærke træsort teak.
En kedeludskiftning truede i foråret 1984 ”Hjejlen”s sæsonstart, idet
Skibstilsynet med kort varsel kasserede kedlen på grund af mistanke om
tæring. Med få uger til første udlejningstur var man nødsaget til at købe en
landkedel, der så i al hast måtte ombygges til skibsbrug og herefter sættes
i skibet. Det lykkedes med en koncentreret indsats at få damp på kedlen
samt en godkendelse af Skibstilsynet før årets første sejlads.
I alt løb denne uventede operation op i 266.000 kr.
Grundlovsdag den 5. juni 1984 blev ”Hjejlen” for første og hidtil eneste
gang udsat for en blokade, da utilfredse EF-modstandere i kanoer blokerede Svejbæk-snævringen. Anledningen var, at den konservative topledelse
med statsminister Poul Schlüter i spidsen havde lejet skibet i forbindelse
med et folkemøde på Himmelbjerget.
Blokaden blev dog af besætningen i samarbejde med politifolk ombord
brudt efter kort tids ophold ved anløbsbroen i Svejbæk, uden anholdelser
og væltede kanoer. Statsministeren nåede rettidig frem til Himmelbjerget,
men episoden fik fyldig omtale i landets aviser dagen efter.
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Op til 125 års jubilæet i 1986 blev der ofret en større sum på restaurering
af fødselsdagsbarnet. Hjulkasserne og deres udsmykninger blev sandblæst
og genopmalet og 1. klasses-salonen blev nænsomt skilt ad til mindste del.
Al gammel maling blev afrenset, enkelte nedbrudte dele blev udskiftet, alt
blev samlet igen og nylakeret og endelig blev der lagt ægte bladguld på
lister m.m. Endvidere blev malerier og spejle konserveret, hynderne ombetrukket med rødt plys, og der blev lagt gulvtæppe på dørken.
Alt i alt løb denne restaurering op i ca. 300.000 kr.
Selve jubilæet blev fejret med en reception den 24. juni på hotel
”Ny Hattenæs”, hvortil ”Hjejlen” sejlede i pendulfart hele dagen med gæster. Denne gang var der dog ikke royal deltagelse i arrangementet.
I løbet af 1991-sæsonen begyndte maskineriet pludselig efter 130 års problemfri drift at gøre knuder.
Trods besøg af flere eksperter udi dampskibsdrift og forskellige justeringer, forløb et par sæsoner med flere driftsstop og betydelige forsinkelser.
Dette var selvfølgelig en uholdbar situation for selskabet, og i vinteren
1993-94 blev hele maskinen taget op og sendt til Alpha/B&W i Frederikshavn til nærmere undersøgelse og reparation. Her blev hovedlejerne skiftet, og først da maskinen igen blev samlet og justeret, kunne den køre optimalt igen.
Ved samme lejlighed blev det oprindelige, hvidlakerede styrehus fra 1936
erstattet af et lidt større, udført i teaktræ. Året forinden var bænkene i
”druknehullet” blevet erstattet af nye teak-bænke, ligesom rammerne i
glasruderne blev skiftet.
Op til sæsonen 2002 var hjulkasserne efter over 40 års vandpåvirkning rustet op indefra og måtte udskiftes. Udsmykningerne kunne dog denne
gang uden problemer overflyttes til de nye.
Kedlen stod igen for udskiftning i 2005. Denne gang blev den forsynet
med el-stave, så den kan forvarmes, hvorved opfyringsperioden kan forkortes, når kedlen er kold.
Op til 150 års jubilæet blev endvidere dørken i ”druknehullet” skiftet i
2009, hovedækket skiftedes i efteråret 2010 efter en donation fra A. P.
Møller-fonden, ligesom en grundig opfriskning af den gamle damper foregik op til den store dag, fredag den 24. juni 2011.
Her gentog man den oprindelige indvielsessejlads fra 1861, idet dronning
Margrethe sammen med indbudte gæster sejlede fra foden af Himmelbjerget og ind til Silkeborg, denne gang blev fødselaren dog fulgt af 7 af flådens øvrige fartøjer, der sejlede med i kortegen.
Efter ankomsten til havnen deltog majestæten i indvielsen af udstillingen
om ”Hjejlen” på museet med en efterfølgende frokost. Senere på dagen
afholdtes en jubilæumsreception og jazz-sejlads med indbudte gæster.
Senest, i 2015, blev ”Hjejlen” af Skibsbevaringsfonden udnævnt til bevaringsværdig i klasse A.
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”Hjejlen”s besætning
gennem tiden:
Førere :
1861
1862-1894
1895
1896-1925
1926-1941
1942-1958
1959-1962
1963-1986
1987-1990
1991-1992
1993-1995
1996-2012
2013-

P. Pedersen
Niels Quitzau
P. Rasmussen
Chr. Brøgger
N.K. Snejberg
Axel Christoffersen
Peder Andersen
Erik Hjorth
Eigil Nielsen
Arne Dam
Holger Lauridsen
Bent Jensen
Steen Pedersen
Chr. Brøgger fører 1896-1925

Maskinmestre :

Billettører :

1861-1870
1871-1880
1881-1892
1893-1906
1907-1908
1909-1911
1912-1929
1930-1932
1933-1950
1951-1971
1972-1977
1978-1981
1982-1990
1991-1992
1993-2008
2008-2018

1861-1905
1906-1931
1932-1936
1937-1939
1940-1943
1944-1956
1957-1965
1965-1966
1967-1969
1969-1976
1977
1978
1979-1984
1985
1986-1990
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?
J. Staugaard
?
T. Truelsen
Marius Madsen
R. Holbøll
Jens Vilh. Jensen
H. Sørensen
Ronald Madsen
Vilh. Niebuhr
J. Aulbjerg Hansen
Jens Bak Larsen
Gunnar Mikkelsen
Stig Madsen
Svend Bech
Michael Madsen

?
A. Therkildsen
Herm. Niebuhr
?
Herm. Niebuhr
Peder Andersen
Arne Bøgild
Torben Christiansen
Kaj Andersen
Jens Torpe
Steen Pedersen
Merete Baagøe
Carsten Hull
Ole Tolderlund
Kim Sørensen

Herefter ingen faste billettører

”TERNEN”
Siden ”Hjejlen” i 1861 kom til Silkeborg-søerne havde den alene klaret
den daglige sejlads, men fra starten af 1890´erne voksede behovet for ekstra kapacitet på de travle dage.
En slæbebåd blev anskaffet i 1893, men behovet var ikke dækket, og først
ved en ekstraordinær generalforsamling 21. juni 1895 kom der skred i sagerne. Man vedtog her at acceptere et svensk tilbud fra Ljunggrens Verkstad A/B i Kristianstad på at bygge en skruedamper for en pris på 15.000
kr.
Den nye båd fik navnet ”Ternen” og afgik fra Kristianstad 25. april 1896.
Den blev ført af kaptajn K. Kristensen, der senere blev ansat ved Hjejlen.
”Ternen” ankom til København 28. april, hvor den lå over nogle dage på
grund af stormfuldt vejr. Den 2. maj ankom den til Randers, hvor den blev
målt og indregistreret.
Længden var 16,20 m. (overalt), 14,95 m (i vandlinjen), bredden 3,94 m.,
og dybgangen 1,10 m. Båden blev opmålt til 15,67 brutto tons og blev af
Skibstilsynet godkendt til 95 passagerer.
Den lille 1 cylindrede dampmaskine ydede 31,4 hk., hvilket gav ”Ternen”
en fart på knap 8 knob.
Herefter gik turen mod Silkeborg, men ikke uden vanskeligheder. For at få
båden under jernbanebroen ved Randers måtte man tage 180 mennesker
ombord.

”Ternen” efter ankomsten til Silkeborg, fotograferet den 8. maj.
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Den sejlede for egen kraft til Bjerringbro, men herefter blev vandstanden
så lav, at den måtte trækkes af heste helt til Resenbro, hvorfra den kunne
sejle resten af vejen.
”Ternen” ankom til Silkeborg 6. maj på en lun forårsaften, hvor ca. 2.000
mennesker, ifølge Silkeborg Avis, bød den velkommen. Folk, der havde
ventet en båd af samme type som ”Hjejlen” blev skuffede, men ”bådens
smukke bygning og noble udhaling” beundredes dog. De følgende dage
blev båden på ruller trukket over dæmningen ved Langebro og søsat 9.
maj. Den officielle prøvesejlads foregik dagen efter, og herefter blev
”Ternen” sat i rutefart.
De første år blev den sat ind på ruten Silkeborg-Himmelbjerget, men i årene 1903-1915 havde den i højsæsonen fast hjemsted i Ry, og sejlede via
Himmelbjerget 2 ture til Silkeborg og retur. Mandskabet overnattede i
starten på hotel og modtog i 1909 til dækning af opholdsudgifterne hver 1
krone pr. døgn! Senere rejste besætningen dog om morgenen med tog til
Ry, og retur igen til Silkeborg om aftenen.
Jobbet som maskinmester ombord var åbenbart ikke så attraktivt, idet de
forskellige mestre, mens den var dampskib, i gennemsnit kun fungerede i
2-3 sæsoner.
”Ternen” havde ikke sejlet længe på søerne, før den kom for sin første alvorlige prøve.
Den 14. juli 1898 afgik den fra Ry og mødte, da den kom ud i Julsø,
en stormende kuling fra vest med bølger så høje, at den næsten ikke

”Ternen” og ”Hjejlen” i havnen ca. 1898
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kunne arbejde sig frem. Man forsøgte at gå lige op mod vinden, til Dynæs,
men herfra var det umuligt at gå over til Himmelbjerget.
Selv med to mand ved roret, drev båden af og strandede til sidst på en
halv meter vand sydøst for Ringholm Hoved, hvorfra besætning og passagerer måtte hjælpes i land. Dagen efter stillede forsikringsselskabet med
12 mand, der efter fire dage fik gravet en rende ud til det dybe vand, hvorfra ”Hjejlen” kunne trække den fri. Heldigvis slap ”Ternen” fra strandingen uden nævneværdige skader.
I 1902 havde ”Ternen” fornemt besøg ombord, idet prins Christian (den
senere Christian 10.) og prinsesse Alexandrine med følge sejlede med båden fra Silkeborg via Himmelbjerget til Ry
I 1916 vendte ”Ternen” igen hjem til Silkeborg og indgik i rutesejladsen
herfra. Den nyindkøbte motorbåd ”Viben” overtog sejladsen fra Ry.
Da kulpriserne på grund af 1. verdenskrig steg voldsomt, sejledes der i
1917–1919 med træ og tørv som brændsel.
Efter et kvart århundrede i røg og damp var kedelen ved at være slidt, og
man valgte at ombygge ”Ternen” til motorbåd. Herved kunne man spare
lønnen til en maskinmester, og man opnåede flere siddepladser ombord.
I foråret 1923 blev maskine og kedel derfor taget ud af båden, og der blev
i stedet installeret en ny 2 cyl. Kelvin petroleumsmotor på 36 hk.
Samtidig blev den forreste del af taget fjernet og der blev bygget et lukket
styrehus. Båden blev i den forbindelse målt om til 18,36 brutto tons og
måtte nu medføre 102 passagerer.
I 1928 fandt ”Ternen” igen vej til avisernes spalter, da den på vej hjem fra
Himmelbjerget den 2. august grundstødte på nordsiden af Møgelø med 30
mennesker ombord. En flok voksne spejdere, der lå i lejr på øen, vadede
ud og bar passagererne i land én for én. ”Viben”, der var blevet tilkaldt fra
Silkeborg, fik herefter ubesværet trukket ”Ternen” fri af grunden.
En yderligere modernisering fandt sted i vinteren 1934-35, hvor der blev
bygget en ny delvis lukket kahyt med spejlglasruder. Agter blev dækket
hævet og der blev etableret en rundgående bænk med nogle attraktive
udendørs siddepladser. Endvidere blev der i 1938-39 skiftet 7 plader agter
i skroget.
Fra besættelsens start blev der udstedt forbud mod at bruge benzin til turistsejlads, og derfor blev ”Ternen” i årene 1940-45 lagt op.
Fra 1946-sæsonens begyndelse stævnede ”Ternen” atter ud, nu med en anden motor, en brugt 4 cyl. Fordson benzinmotor på 31 hk.
Efter at flåden efter krigen blev udvidet med ”Tranen” og ”Rylen”, rykkede ”Ternen” lidt ned på ”ranglisten” og blev i årene fremover brugt som
rutebåd på de lidt tyndt besatte afgange samt som hjælpebåd.
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I 1953 skiftedes motoren atter, denne gang til en ny 6 cyl. Volvo-Penta
benzinmotor på 84 hk.
I vinteren 1955-56 gennemgik ”Ternen” en omfattende hovedrenovering
på beddingen. Stort set hele forskibet fornyedes, bl.a. udskiftedes 10
plader, 6 spanter, bundstokke og 2 skotter i skroget.

”Ternen” under renovering på beddingen i vinteren 1955-56.

”Ternen” efter ombygningen 1955-56, i baggrunden fra venstre :
”Hejren”, ”Rylen”, ”Maagen”, ”Tranen” og ”Falken”.
I forgrunden er man ved at hale ”Hjejlen” af bedding.
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Der blev desuden bygget et nyt styrehus, motorcasing og nedgangskappe
til toilet og der blev lagt nyt fordæk.
Hele dette arbejde blev dengang udført af selskabets egne funktionærer.
Som den 4. båd i rækken blev ”Ternen” moderniseret i vinteren 1963-64.
Styrehuset fra 1956 bibeholdtes, men kahytten blev fornyet og forlænget,
hvorved den karakteristiske agterbænk forsvandt.
Som følge af nogle dårlige regnskabsår i starten af 1970´erne kombineret
med oliekrisen, blev ”Ternen” sammen med ”Maagen” lagt op i sæsonen
1975 og samtidig sat til salg.
”Maagen” blev solgt til Ry Turistbåde, mens ”Ternen” slap med et års oplægning og blev sat i fart igen i 1976, dog kun som reservebåd.
I 1976-77 blev den gamle benzinmotor som den sidste i flåden skiftet ud,
og gav plads til ny 6 cyl. Ford dieselmotor på 108 hk. og der blev samtidig installeret elektriske lanterner på båden.
I 1984 blev der monteret borde i kahytten, så der kunne dækkes op til ca.
30 spisende personer. Dette gjorde ”Ternen” langt mere anvendelig og i
vinteren 1988-89 blev båden yderligere istandsat med bl.a. 4 nye plader i
skroget, nye polstrede sæder i kahytten, nyt lukket glasparti agter, nyt fordæk i teak, ligesom nedgangen til maskinrummet blev ændret.
Som følge af skærpede krav fra Søfartsstyrelsen blev ”Ternen”s
passagertal fra 1991 sat ned til 85 passagerer.

”Ternen” i Silkeborg Havn 1980
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I 1996 fyldte ”Ternen” 100 år, dette faldt dog sammen med søsætningen
og indvielsen af selskabets nye fartøj ”Mågen”, så jubilæet blev ikke officielt fejret.
Efter 26 års trofast tjeneste blev Ford-motoren fra 2003-sæsonens begyndelse skiftet ud med en 6-cyl. Iveco dieselmotor på 130 hk., så ”Ternen”
med fornyede kræfter kunne tage hul på sin 101. aktive sæson.
Senest er bådens lønning og fenderlister skiftet op til sæsonstarten 2018.

”Ternen”s førere gennem tiden:
1896-1901
1902
1903-1925
1926
1927-1939
1940-1945
1946-1947
1948-1960
1960-1962
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P. Snejberg
K. Kristensen
N.K. Snejberg
M. Orneborg
C.R. Pedersen
oplagt
Alfred Laursen
Aksel Hansen
Viggo Hansen

1963-1972
1973-1977
1978-1980
1981-1982
1983-1984
1985-1992
1993-2000
2001-2005
2006-2012
2013-

Oluf Møller Andersen
Kai Magnussen
Steen Pedersen
Anders G. Nielsen
Steen Pedersen
ingen fast fører
Orla Madsen
Henning Andersen
Kurt Ruby Nielsen
Peter Knudsen

”MAAGEN” / ”TURISTEN”
Hjejleselskabets afbrudte sejlads på ruten Ry - Himmelbjerget var indirekte årsag til anskaffelsen af flådens nye dampskib, ”Maagen”, der mange år senere under navnet ”Turisten” skulle få hjemsted i Ry.
Med udsigten til et stadigt stigende passagertal fra Silkeborg, besluttede
Hjejleselskabet på en ekstraordinær generalforsamling i januar 1902, at
anskaffe en ny skruedamper fra Ljunggrens Verkstad A/B i Kristiansstad.
Båden skulle være af samme type som ”Ternen”, men helst lidt større.
Indtil Ry Turistbåde i 1923 overtog A/S Hjejlen´s koncession på sejladsen
Ry - Himmelbjerget, blev den daglige sejlads varetaget af Hjejleselskabet.
I 1861-1870 sejlede ”Hjejlen” dagligt på ruten Silkeborg-HimmelbjergetRy, men da Laven Station blev anlagt i 1871, gled Ry i en årrække ud af
fartplanen og blev kun anløbet af Hjejleselskabet ved særlige lejligheder.
Først da ”Maagen” blev anskaffet i 1903, kom Ry igen ind i billedet, idet
”Ternen” nu kunne undværes i Silkeborg, og i sommermånederne sejlede
den så i stedet på ruten Ry-Himmelbjerget-Silkeborg og retur.
Selskabets nye damper, der kom til at koste 17.000 kr., sejlede for egen
kraft fra Sverige og ankom til København den 11. april 1903, ført af
”Hjejlen”s fører Chr. Brøgger.
Her blev båden målt og fortoldet.. Bruttotonnagen måltes til 19,45 tons,
længden 17,50 m. (16,40 m. i vandlinjen), bredden 4,00 m., og dybgangen
til 1,05 m. Båden blev godkendt til 112 passagerer.

”Maagen” ved søsætningen i Silkeborg Havn 26. april 1903
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På vejen fra København sejlede ”Maagen” ind i en forrygende snestorm
og måtte søge ly i Helsingør i nogle dage, men den 22. april nåede man
velbeholdent Randers, Den 24. april afgik ”Maagen” fra Randers,
kæmpede sig op ad Gudenåens snævre løb og ankom dagen efter ved 17tiden til Silkeborg. Her havde hundredvis af tilskuere samt den lokale
presse taget opstilling.
En af de lokale aviser betegnede i sin artikel ”Maagen” som ”en ny
storebror i søndagspuds”.
Den 26. april blev båden ved fælles hjælp af Hjejleselskabets og
Papirfabrikkens folk trukket over dæmningen ved Langebro på ruller og
via beddingen søsat i Remstrup Å.
”Maagen” blev fra starten indsat på ruten Silkeborg - Himmelbjerget og
havde sin storhedstid som damper frem til midten af 1920’erne. Herefter
tog de nyindkøbte motorbåde (og den ombyggede ”Ternen”) langsomt
over, da de var billigere i drift, både hvad angik mandskab og brændsel.
I starten af 1930´erne viste det sig at kedelen, trods en hovedreparation i
1924, var ved at være slidt op. ”Maagen” var efterhånden kun i fart på de
travle søndage og i højsæsonen og efter kun 40 sejldage i sæsonen 1936
sejlede ”Maagen” den 23. august sin sidste tur som dampskib .
I vinterens løb fjernedes hele den gamle overbygning, ligesom maskine og
kedel blev taget op. Endvidere byggedes en ny delvis lukket kahyt i den
agterste del af båden samt et nyt, lukket styrehus.
Under dæk blev der nu installeret en benzinmotor med en lidt speciel
forhistorie. Motoren, en 6-cylindret Delahaye på 40 hk. havde haft en
fortid i en fransk bygget racerbil, som havarerede. Men da motoren kunne

”Maagen” under damp omkring 1930
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reddes, fortsatte denne nu tilværelsen til søs på Silkeborg-søerne, først i
”Maagen”, senere i ”Falken”.
Overgangen til motorbåd gik dog ikke så gnidningsløst som forventet.
Dampmaskinen havde kun kørt med nogle få hundrede omdrejninger i
minuttet og skruen var derfor forholdsvis stor. Da vægten af kedlen og
kulbunkerne ikke kunne opvejes af en fyldt benzintank, lå båden højere på
vandet og det kneb derfor med bakkeevnen. Ved hjælp af en del ballast, og
en anden skrue lykkedes det dog i løbet af sæsonen 1937 at få ”Maagen”
til at sejle som ønsket.
Som en yderligere sidegevinst godkendte Skibstilsynet nu båden til at
rumme 122 passagerer.
Motoren blev i 1939 skiftet ud til en 4 cyl. Selve benzinmotor på 42 hk.
og i samme efterår udførtes en større hovedreparation af skroget, idet 10
bundplader blev skiftet agter.
Netop som ”Maagen” var begyndt på ”sit andet liv”, kom 2. verdenskrig
i vejen.
Fra besættelsens start blev det forbudt at bruge benzin til turistsejlads og
flådens 6 motorbåde måtte pænt tage plads ved bolværket fra sæsonens
begyndelse, mens dampbådene ”Hjejlen” og ”Hejren” med slæbebåde
alene måtte besørge sejladsen, nu dog mest med tørv som brændstof.
”Maagen” gav dog ikke op så let.
I april 1942 fik man af Statens Skibstilsyn tilladelse til at installere en
gasgenerator ombord. Ved hjælp af bøgebrænde kæmpede båden sig
gennem resten af krigen, om søndagen som hjælpebåd for ”Hjejlen” og
”Hejren” og på hverdagene som udlejningsbåd.

Efter ombygningen til motorbåd, her med gasgenerator 1942
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En tragisk episode fandt sted om bord på ”Maagen” i sensommeren 1942,
da formanden for Turistforeningen, bankdirektør Ramsing, på en natlig
sejltur fra Himmelbjerget til Silkeborg fik et ildebefindende mens han sad
på gelænderet i bådens stævn. Han faldt overbord i Remstrup Å ud for
Indelukket og blev først senere på natten fundet omkommet ved
Jernbanebroerne.
Skibstilsynet kasserede i august 1946 gasgeneratoren, men da benzinforbudet samme år var blevet lempet, fik det ingen større betydning for
driften.
I 1947 installeredes en brugt 4 cyl. Selve benzinmotor på 46 hk., da det i
årene efter krigen var svært at få leveret fabriksnye motorer.
I vinteren 1951-52 blev en del af forskibet fornyet med bl.a. 4 nye plader,
og nyt toiletrum. I 1953 fik ”Maagen” installeret en fabriksny 6 cyl. Volvo
Penta benzinmotor på 84 hk.
I starten af 1960´erne påbegyndtes de omfattende moderniseringer af
motorbådene, og efter at ”Tranen” i 1960-61 var blevet ombygget, stod
”Maagen” for tur i vinteren 1961-62.
Hele den gamle overbygning fjernedes, dækket blev fornyet, der blev
bygget nyt styrehus, ny lukket kahyt med panoramaruder, frontvendte
polstrede sæder samt forbænke i teaktræ, alt sammen i den tids stil med
afrundede former. Ombygningerne blev godt modtaget blandt publikum,
idet både ”Maagen” og ”Tranen” blev sat op til at sejle i påsken 1962 med
pæn belægning i modsætning til tidligere års forsøg med påskesejlads.

Regattaen 1969, ud for landgangen bådfører Viggo Hansen
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I vinteren 1973-74 var det planen at skifte benzinmotoren ud med en
ny dieselmotor, men så kom den verdensomspændende oliekrise, og
udskiftningen blev udskudt.
Sæsonen 1974 resulterede på grund af dårligt sommervejr, faldende passagertal og stærkt stigende brændstofudgifter i et rekordstort underskud for
Hjejleselskabet.
Bestyrelsen frygtede for fremtiden og greb til den drastiske beslutning
forud for sæsonen 1975 at skære voldsomt ned på fartplanen og endvidere
oplægge ”Ternen” og ”Maagen” og samtidig sætte den ene af dem til salg
for 50.000 kr., med frit valg for køber mellem begge både.
”Maagen” blev dog kortvarigt sat i fart igen i en periode i højsæsonen
1975, da ”Hejren” på grund af maskinskade lå stille i 10 dage.
Set i bakspejlet må salgsplanerne have været noget af en overreaktion, da
de følgende sæsoner blev rigtig gode for selskabet.
Gjort gerning stod dog ikke til at ændre, og da tilbuddet kom indehaveren
af Ry Turistbåde, Bent Hausgaard, for øre, slog han straks til.
Hans daværende rutebåd ”Turisten” var ved at være for lille og udgiftskrævende og stod til udskiftning. Her passede ”Maagen” perfekt ind i
billedet, eftersom kapaciteten kunne øges med næsten 50 personer.
Den gamle ”Turisten” blev herefter afhændet til privat side.
I september 1975 stod ”Maagen” så for foreløbig sidste gang ud af Silkeborg Havn som Hjejlebåd, nu med kurs mod Ry.
I vinterens løb fik båden en grundig oppudsning og fik installeret en ny
100 hk. Volvo Penta dieselmotor til en pris, der vist nogenlunde svarede til
købsprisen for selve båden.

”Maagen” inden afgangen til Ry, september 1975
27

Fra 1976-sæsonens begyndelse sørgede den nye ”Turisten” sammen med
”Viking” for den daglige sommersejlads mellem Ry og Himmelbjerget.
Bortset fra, at båden fra 1982 blev indrettet med borde til 42 spisende
gæster, sæderne blev ompolstret og agterenden lukket med et glasparti,
har ”Turisten” i store træk bevaret sit udseende, fra den forlod Silkeborg.
Motoren blev i 1989 skiftet til en 4 cyl. Volvo Penta dieselmotor på 90
hk., i 1998 blev fordækket fornyet og i 2002 og 2011 blev hhv. 3 og 5
tærede bundplader skiftet i skroget under de gamle kul bunkers.
Båden er i dag indregistreret til 100 passagerer.
Fra sæsonen 2008 vendte ”Turisten” atter tilbage under Hjejleselskabets
flag, da selskabet overtog Ry Turistbåde, men er indtil videre stadig
udstationeret i Ry i sommerhalvåret.
Op til sæsonen 2016 blev der nyinstalleret en 6 cyl. Iveco dieselmotor på
130 hk.

”Turisten” i Ry Havn september 1976
”Maagen”/”Turisten”s førere gennem tiden:
1903-1908
1909-1929
1930-1944
1944-1947
1948-1959
1960
1961-1962
1963-1974
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K. Kristensen
Andreas Henriksen
Marius Nielsen
Herm. Niebuhr
Alfred Laursen
K.V. Jensen
Erik Hjorth
Viggo Hansen

1976-1979
1980-1982
1983-1989
1990-1996
1997-2007
2008-2012
2013-2014
2015
2016-2017
2018-

Bent Hausgaard
Arne Jakobsen
Karl Gustafsson
Verner Andersen
Eigil Nielsen
Steen Pedersen
Preben Boye
Christian Iwersen
Lene Larsen
Trine Andersen

”HEJREN”
Beslutningen om anskaffelsen af Hjejleflådens største skib blev truffet allerede i 1907. Selv om flåden allerede bestod af tre dampere og tre slæbebåde var turiststrømmen stærkt stigende, og især på søn- og helligdage var
bådene fyldt til bristepunktet. Økonomisk var der højvande i kassen i disse år. F.eks. var der i 1908 et overskud på 11.600 kr. ud af en sejlindtægt
på 28.000 kr., et dækningsbidrag der nok ville vække nogen begejstring i
vore dage.
Bestyrelsen blev bemyndiget til at indhente flere tilbud på en større damper, og disse blev gennemgået på en ekstraordinær generalforsamling den
20. august 1908. En enkeltskruet båd som ”Maagen”, men større, ville have vanskeligheder med at vende i Silkeborg Havn, og efter en livlig diskussion enedes man om at acceptere et tilbud fra Kjøbenhavns Flydedok
& Skibsværft på køb af et dobbeltskruet dampskib til ca. 250 passagerer
for en pris af 47.000 kr. Dertil kom et tillæg på 5.000 kr. for at ”levere det
liggende ved dampskibsbroen i Silkeborg”, som det hed i tilbuddet.
Den 26. marts 1909 kom den første banevogn til Silkeborg med dele til
det nye skib. Den 3. april var kølen lagt og efter gammel skik blev en
sølvmønt anbragt under stævnen. To dage efter var spanterne rejst og allerede den 15. maj kunne stabelafløbningen finde sted under højtidelige former.
Frk. Inger Tortzen, datter af bestyrelsens energiske formand, sagfører
Tortzen, knuste den obligatoriske flaske champagne mod skibets stævn og
døbte det ”Hejren”.

”Hejren” under bygning på beddingen i Silkeborg, april 1909
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”Hejren” løber af stabelen i Silkeborg Havn den 15. maj
Efter stabelafløbningen var der en sammenkomst i den flot udstyrede kahyt, hvor der ifølge Silkeborg Avis ”blev holdt adskillige taler og drukket
adskillige glas skum på ”Hejrens” velgående”.
Kr. Himmelfartsdag, den 20. maj, foretoges den officielle prøvetur, hvorefter båden blev sat ind i driften. Bådens længde var 26,90 m. (25,00 m) ,
bredden 6,00 m, dybgangen var, lastet med 4 tons kul og 282 passagerer,
1,25 m og bruttotonnagen var 80.71 tons.
I dag må ”Hejren” medføre 200 passagerer.
”Hejren” var, efter datidens forhold, flot udstyret med bl.a. hoveddæk i
oregonpine, 4 vandtætte skot, dampspil, maskintelegraf, cisterner med
drikkevand. Kahytten var hvidlakeret med lyseblå plyssæder og små runde mahogniborde og hængelamper af messing.
Styrehus, maskin-skylight og nedgangskappe var i massivt teaktræ.
Maskineriet bestod af 2, af hinanden uafhængige, høj- og lavtryksmaskiner på i alt 75 indicerede hk., der med 250 omdrejninger i minuttet
kunne give ”Hejren” en topfart på 8 knob med et kedeltryk på 8,5 bar.
Kulbunkerne kunne rumme maksimalt 10 tons kul, og på en normal dag
med 2 ruteture var forbruget på omkring 700 kg.
Billeder i aviserne var ikke hverdagskost dengang, men man bragte et par
dage efter en udførlig reportage illustreret med fotos fra både dåb,
stabelafløbning og prøvefart.
Den samlede pris blev 54.270 kr., hvoraf halvdelen blev betalt ved leveringen, resten blev afdraget over 10 år.
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”Hejrens” første besætning fotograferet ved Bjerget 1910.
Fra venstre: Billettør J.C. Pedersen, fyrbøder N. Kjær,
maskinmester M. Madsen og skibsfører K. Kristensen.
Den første sæson var ”Hejren” sortmalet, men allerede i 1910 maledes
den hvid, og få år efter sænkedes den forreste del af taget, så udsynet fra
styrehuset ved anløb af broerne forbedredes.
Da skorstenen var for høj til den ene af jernbanebroerne, var den konstrueret så den kunne skydes op og ned. Fyrbøderen havde det betroede hverv
at sænke den før passage af broen og derefter atter at hæve den. Den ulykkelige fyrbøder glemte naturligvis en skønne dag at sænke skorstenen; og
med et øresønderrivende brag torpederedes broen. Skorstenen brækkede
og dele af taget blev ødelagt. Efter denne episode kappedes et stykke af
skorstenen, så fyrbøderen slap for dette enerverende arbejde.
Da 1. verdenskrig brød ud i 1914 steg kulpriserne voldsomt og alle damperne sejlede under det meste af krigen i stedet på træ og tørv.
I 1924 var der kongeligt besøg ombord, idet Christian 10. med følge sejlede med ”Hejren” fra Himmelbjerget til Sejs og herefter videre med
”Falken” til Silkeborg.
En tragisk hændelse indtraf også i sommeren 1924, da en 12-årig pige fik
hovedet knust af en fortøjningspæl. Ved afgangen fra Himmelbjerget stak
hun hovedet ud af et koøje i kahytten, netop som båden lagde fra anløbsbroen. Efter denne dødsulykke blev samtlige pæle ved anløbsbroerne rykket ca. 25 cm. tilbage og der blev sat tremmer for koøjerne på ”Hejren”.
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I mellemkrigsårene sejlede ”Hejren” foruden ruteturene på de travle dage,
også hvert år med tusindvis af skolebørn på udflugter til især Svejbæk/
Ludvigslyst og Himmelbjerget, Dengang var det meget almindeligt at en
skole lejede båden samt en slæbebåd hele dagen, således at alle børnene
var med på samme tur.
I sæsonen 1936 havde ”Hejren” 65 sejldage, fordelt på 38 dage med rutesejlads og 27 dage med udlejning.
Fra besættelsens start i 1940 blev motorbådene lagt op, og da kullenes
kvalitet hurtigt blev dårlige, måtte ”Hejren” og ”Hjejlen” gå over til fyring
med tørv for at opretholde sejladsen.
Trods de usikre forhold i landet slap bådene uskadt gennem krigen, men
en af de sidste augustdage i 1943 var det dog alligevel nær gået galt.
Der var over hele landet proklameret undtagelsestilstand fra om morgenen. Kl. 9.30 blev der fra den tyske kommandant ringet til Hjejlens kontor
og meddelt øjeblikkeligt forbud mod al sejlads. I samme minut havde
”Hejren” netop lagt fra kaj, og man kunne ikke nå at varsko båden. Ved
jernbanebroerne havde tyskerne opstillet maskingeværstillinger og disse
rettedes truende mod båden, da den nærmede sig. Heldigvis fik ”Hejren”
lov til at passere og passagerer og besætning kunne ånde lettet op, denne
tur blev dog den eneste, der blev gennemført den dag.
I de første besættelsesår var tilstrømningen begrænset, men efterhånden
steg passagertallet voldsomt, og med kun ”Hjejlen”og ”Hejren” med

Med dampen oppe i sommeren 1939.
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slæbebåde og fra 1942 ”Maagen” i fart, var bådene tit fyldt til bristepunktet. Da samtidig Remstrup Å og Sejs-snævringen i flere år havde
trængt til en uddybning, havde specielt ”Hejren” svært ved at forcere disse
strækninger, uden jævnligt at tage bunden.
Søndag den 6. august 1944 gik det også galt. Kl. 17.15 afgik båden fra
Himmelbjerget med et meget stort antal passagerer, også i slæbebåden.
Ved hver bro undervejs voksede passagertallet og midt i Sejs-snævringen
gik ”Hejren” hårdt på grund og kunne ikke komme videre, trods flere forsøg på at komme fri.
Ved hjælp af slæbebåden blev 80 mennesker sat i land, og ”Hejren” blev
derved lettet så meget, at man ved at sætte fuld kraft på maskinerne kunne
komme over mudderbanken. Derefter kunne man sejle til Silkeborg og
tømme båden og måtte så returnere efter de efterhånden trætte og utålmodige ”skibbrudne”, der først nåede til Silkeborg kl. 21.30.
En lidt speciel styrkeprøve fandt sted den 19. juli 1954, da ”Hjejlen” og
”Hejren” kolliderede ud for anløbsbroen ved Savværket (Slåensø). På
grund af misforståede manøvresignaler sejlede ”Hjejlen” ind i siden på
”Hejren”. Der skete dog ingen personskader ved uheldet. ”Hjejlen” ødelagde dog sit bovspryd og galionsfigur. ”Hejren” slap med et par småskrammer, og sagen nåede heller ikke i søretten.
Intet varer evigt, heller ikke skibskedler, og ”Hejren”s havde nu for længst
rundet de 40 år. I midten af halvtredserne foreslog en ingeniør fra Volvofabrikkerne, der havde leveret nye motorer til de mindre både, at skifte

”Hejren” hales på land 1962, forrest th. bådens fører H. Niebuhr
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dampmaskinerne ud med dieselmotorer og så omdanne kedelen til brændstoftank. Denne sindrige plan blev dog skrinlagt, da en grundig inspektion
i 1954 gav kedelen endnu en halv snes års levetid.
Maskinerne fik derfor året efter en grundig hovedreparation.
I starten af 1960’erne viste det sig, at bundpladerne under kedel- og maskinrum var ved at være kassable, og bestyrelsen tog nu den store beslutning, at ændre ”Hejren” til dieseldrift og samtidig modernisere båden. Det
omfattende projekt skulle foregå over 3 vintre.
Det var ikke fysisk muligt at skifte pladerne på den gamle bedding, hvorfor man først måtte bygge en ny vognbedding. Beddingen stod klar i foråret 1965 og i slutningen af september, efter kun 34 sejldage i sæsonen,
gik dampen for sidste gang af ”Hejren”.
Med stor vemod blandt funktionærerne blev de gamle maskiner og kedelen hejst op og sendt til ophugning. Det eneste minde, der er bevaret for
eftertiden er dampfløjten, som siden 1966 har siddet på ”Hjejlen”.
Med båden på land i slutningen af 1965 blev de gamle fundamenter samt
ca. 20 m2 bundplader herefter skåret ud og fornyet. I foråret 1966 blev 2
nye Mercedes V-6 dieselmotorer på hver 120 hk. installeret i det gamle
kedelrum. Hermed blev ”Hejren” flådens hurtigste med en topfart på ca. 9
knob.
I vinteren 1966-67 blev hele den gamle overbygning fjernet, og et nyt styrehus og en lukket kahyt i stil med de små motorbåde blev bygget. Som
den sidste del af ombygningen blev der i vinteren 1967-68 monteret nye
polstrede bænke med tilhørende borde i salonen, således at der nu kunne
sidde op til 70 spisende gæster under tag.

Under ombygning i vinteren 1966-67.
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Dette skulle vise sig at blive en god forretning for Hjejleselskabet, idet
”Hejren” i de følgende år i større og større grad blev udlejet til aftenture
med spisning, musik og dans ombord.
”Hejren” blev yderligere moderniseret i 1987. Agterskibet blev lukket
med et glasparti med skydedøre, der blev installeret en dieselgenerator til
produktion af el, og i det gamle maskinrum fra damptiden blev der indrettet et pantry med køledisk, fadølsanlæg, kogeplader, vask m.m.
I 1992 måtte de veltjente Mercedes-motorer vige pladsen for et par nye 6
cyl. Ford Beta dieselmotorer og desuden er fordækket indenfor de seneste
år blevet fornyet, ligesom der er installeret bovpropel på båden for at gøre
manøvreringen i havnen lettere.
”Hejren” kunne den 15. maj 2009 i fineste form fejre sin 100 års fødselsdag med gratis rundture for byens borgere om eftermiddagen samt en aftentur med spisning for selskabets anpartshavere.
Senest er dækket helt forude, hvor det gamle ankerspil står, fornyet i
2017.

”Hejren”s besætning gennem tiden:
Førere :
1909-1942
1943-1959
1960-1963
1964-1972
1973-1977
1978-1980
1981-1984
1985-1990
1991-2003
2004
2005
2006-2016
2017
2018-

Billettører :
K. Kristensen
C.R. Pedersen
Herm. Niebuhr
Gunnar Mikkelsen
Oluf Møller Andersen
Frits Christensen
J. Aulbjerg Hansen
Steen Pedersen
Bo Søndergaard
Uffe Klitgaard
Anders G. Nielsen
Harry Tved
Aage B. Pedersen
Per C. Steffensen

Maskinmestre :

1909-1923
1924-1944
1945-1949
1950-1956
1957-1960
1961-1965
1966-1971
1972
1973
1974-1975
1976-1979
1980
1981
1982-1983

J.C. Pedersen
H. P. Holm
Th. Poulsen
K.V. Jensen
Gunnar Mikkelsen
Lindhardt Olsen
J. Aulbjerg Hansen
Hans Melchiorsen
Erik Møballe
Lars Christensen
Lars Frandsen
Torben Jensen
Arne Haahr
Finn Rasmussen

Herefter ingen faste billettører

1909-1950 Marius Madsen
1951-1965 Ronald Madsen
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”FALKEN”
Efter at Hjejleflåden i 1916 var blevet forøget med 5 mindre motorbåde
blev det næste punkt på ønskesedlen en motorbåd i mellemstørrelsen som
supplement til dampbådene ”Ternen” og ”Maagen”, idet kulpriserne på
grund af 1. verdenskrig var steget kraftigt.
Efter flere sonderinger i ind- og udland faldt valget på en tysk motorbåd,
der ved krigens afslutning var havnet i Flensburg. Båden var oprindeligt
bygget i 1909 hos Fr. Lürssens Werft i Vegesack og havde under navnet
”Hohenau” sejlet i rutefart mellem de tyske vesterhavsøer og fastlandet.
Hjejleselskabet købte den for 5.600 mark i efteråret 1919. Båden ankom
dog først til Silkeborg den 8. marts 1920 på en fireakslet blokvogn og fik
herefter navnet ”Falken”.
Silkeborg Avis skrev i anledning af ankomsten, at ”når den får en gang tiltrængt maling, vil den pynte op i Hjejlens flotte flåde”.
Den nye båd målte 16,05 m. (15,35 m.) i længden, 3,15 m. i bredden, dybgangen 1,05 m. og bruttotonnagen var 19,65 tons.
Motoren var en 2 cyl. Daimler benzinmotor på 30 hk.
Båden blev af Statens Skibstilsyn opmålt til 70 passagerer.
Den 26. august 1924 var ”Falken” midtpunkt i en morsom episode med
royal deltagelse :
Der blev fra Marselisborg Slot ringet til Hjejleselskabets kontor, at kongeparret, Christian 10. og dronning Alexandrine med følge ønskede at foretage en sejltur fra Himmelbjerget til Silkeborg.

”Falken”, som den så ud efter ankomsten (1921)
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I naturlig befippelse over en så fornem bestilling blev ”Falken” straks
gjort klar til at modtage det kongelige selskab i Silkeborg.
Da ”Falken” lå fint pudset og klar i Silkeborg Havn, blev der ringet fra
Himmelbjerget, hvor en kongelig adjudant lettere utålmodigt rykkede for
den bestilte båd.
Efter nogle febrilske minutter på kontoret blev sagen klaret ved, at
”Hejren” som lå ved Himmelbjerget, men af hensyn til fartplanen ikke
kunne sejle helt til Silkeborg, fik ordre til at sejle de kongelige gæster til
Sejs, hvortil ”Falken” kort efter ankom og fuldførte turen.
Denne klassiske misforståelse er dog med jævne mellemrum blevet gentaget i årenes løb.
Allerede i løbet af vinteren 1924-25 gennemgik ”Falken” en større hovedreparation på beddingen i Silkeborg. De første 10 år i havvand havde tæret
hårdt på skroget, ikke mindre end 40 plader og adskillige spanter skiftedes
i skroget, forkahytten blev fjernet, der indrettedes toilet i stævnen og den
agterste del af kahytstaget blev fornyet. Motoren blev desuden udskiftet
med en brugt 4 cyl. Kelvin petroleumsmotor.
En sen sommeraften i 1928 opdagede en forbipasserende ved havnen, at
der stod tæt røg op fra motorrummet på ”Falken”. Brandvæsenet blev tilkaldt, men inden de nåede frem, havde maskinmester Madsen, der også
var blevet alarmeret, selv fået slukket ilden, inden det fik katastrofale følger for båden. Brandårsagen var selvantændte olieklude.
I vinteren 1935-36 blev kahytten ombygget med nyt tag og sider med store spejlglasruder, skrueakslen og stævnrøret blev fornyet, og i 1939 blev
motoren udskiftet med ”Maagen”s gamle motor, en 6 cyl. Delahaye benzinmotor på 40 hk.

”Falken” ved Borgmesterhaven (Vandrerhjemmet) 1948
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”Falken”s slanke linjer gjorde at den i mange år var flådens hurtigste.
Turen fra Silkeborg til Himmelbjerget kunne i påkrævede tilfælde gøres
på godt 50 minutter...
På grund af forbud mod brug af benzin til turistsejlads blev ”Falken” sammen med de øvrige motorbåde lagt op under besættelsen.
Fra sæsonen 1946 blev båden sat i fart igen og i 1955 blev motoren udskiftet med ”Rylen”s gamle Ford V-8 motor på 60 hk.
”Falken” blev efter krigen i stor udstrækning brugt som første morgenbåd
til Himmelbjerget, og herefter sejlede den dagen i gennem herfra til Laven
og retur, inden den returnerede til Silkeborg som sidste aftenbåd.
Dette gav dog en meget lang arbejdsdag til mandskabet og ordningen ophørte i 1957, hvor Laven-ruten blev lagt ind i forlængelse af ruten Silkeborg-Himmelbjerget.
I de følgende år var ”Falken” mest reservebåd og blev ikke benyttet ret
meget. I vinteren 1964-65 blev båden dog som den sidste af motorbådene
ombygget og moderniseret med bl.a. nyt dæk, kahyt og styrehus.
Fra sommeren 1966 blev den med stor succes sat ind på den nye
"non-stop rute" med 1-times rundture på søndage og i højsæsonen.
I for- og eftersæsonen blev den
brugt til udlejning, idet den frem
til 1983 havde dispensation til at
sejle med en-mands besætning på
ture med sluttede selskaber.
I 1968 skiftedes motoren til en
lidt større, men også brugt Ford
V-8 motor på 85 hk.
I vinteren 1975-76 blev 4 tærede
kølplader under kahytten skiftet
og for første gang blev båden
udstyret med en fabriksny motor,
idet den gamle benzinmotor blev
erstattet af en 6-cyl. Volvo-Penta
dieselmotor på 90 hk. til 37.000 kr.
I vinteren 1979-80 blev hele det
udvendige skrog sandblæst,
repareret og genopmalet og de
gamle fenderlister af egetræ blev
erstattet af nye i vulkaniseret
gummi.
Den gamle overbygning fjernes
i oktober 1964
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”Falken” søsættes i sin nye skikkelse april 1965.
Søfartsstyrelsen kasserede ved hovedsynet i 1995 flere bundplader i skroget og da man ikke længere selv havde mandskab til at skifte disse, overvejedes det en overgang helt at afhænde båden. Løsningen blev dog, at
”Falken” i vinteren 1996-97 blev sendt på værft i Hvide Sande og fik
påsvejset en ny bund uden på den gamle. Dette gjorde båden mere stabil
på vandet, til gengæld var det slut med skrogets slanke linjer.
”Falken” fik i 2000 installeret en ny 4 cyl. Iveco dieselmotor på 88 hk.
I 1999-2000 moderniseret kahytten med bl.a. nyt dæk, el-varme, nye polstrede bænke og borde, et lille pantry, samt en el-generator, så den bl.a.
kan bruges af firmaer til forretningsfrokoster.
Dette kostede dog nogle siddepladser, så båden nu kun er indregistreret til
46 passager.
”Falken”s førere gennem tiden:
1920-1925
1926-1939
1940-1945
1946-1947
1948-1952
1953-1956
1957-1959
1960
1961-1963
1964-1972
1973-1974

M. Orneborg
Axel Christoffersen
oplagt
Aksel Hansen
Jens Johansen
Gunnar Mikkelsen
K.V. Jensen
Erik Hjorth
Gunnar Mikkelsen
Kai Magnussen
Hans Melchiorsen

1975-1977
1978
1979-1984
1985-1989
1990-1995
1996-2002
2003-2004
2005
2006-2014
2015-

Anders Tang-Jensen
Jørgen Pedersen
Åge Meyer
Lars Frandsen
Jens Svendsen
Sven Åkermann
ingen fast fører
Harry Tved
Thomas Christensen
Lars Sørensen
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”TRANEN”
Efter alle besættelsens genvordigheder med benzinforbud og kulrationering stod alle Hjejleselskabets både for første gang i 6 år sejlklare ved
1946 sæsonens begyndelse. Denne sæson blev meget tilfredsstillende for
selskabet med god belægning sommeren igennem. Flåden bestod nu kun
af 7 både, da træbåden ”Tranen” var blevet hugget op under krigen sammen med en konkurrerende båd, ”Erna”, som egentlig var købt til afløsning for ”Tranen”.
I stedet rettede bestyrelsen i september 1946 øjnene mod Samsø, hvor der
i havnen i Kolby Kaas lå skroget af et tidligere tysk fartøj med navnet
”Edith”. Den var bygget af jern i Hamborg i 1931 under navnet ”Scholle”,
og havde den sidste del af krigen ligget sunket i Hamborg Havn.
Båden købtes for 10.000 kr. og bugseredes herefter til Aarhus, hvortil den
ankom 27. september 1946. Aarhus Stålskibsværft renoverede skroget og
ombyggede den i løbet af vinteren til en passagerbåd af samme type som
”Maagen”.
Regningen for transporten og ombygningen løb op i yderligere 41.821 kr.
og den 24. april 1947 fandt søsætningen sted i Aarhus.
Den nye ”Tranen” blev herefter målt op til 19,95 brutto tons. Længden er
18,20 m. (17,10 m.), bredden 3,99 m., og dybgangen 1.05 m.
Båden blev samtidig indregistreret til 120 passagerer, dette blev i 1991
ændret til de nuværende 100 passagerer.

”Tranen” på Århus Havn 24. april 1947 .
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Samme dag blev den af Aarhus Havns store 25 tons kran løftet op på en
specielt konstrueret blokvogn.
Den 25. april startede transporten mod Silkeborg. Med en fart på 4 km. i
timen påbegyndte Zonen (datidens konkurrent til Falck) den besværlige
transport vestpå.
Efter den værste isvinter i mands minde var vejene i en sørgelig forfatning, og da den samlede vægt af båd og blokvogn var over 20 tons, sank
hjulene i flere steder undervejs, bl.a. ved Låsby, hvor man brugte 2 timer
for at forcere 100 meter. ”Tranen” overnattede på hovedgaden i Linå, og
først den 26. april ved middagstid nåede man Silkeborg.
Herefter forestod det vanskelige arbejde med at få båden bugseret fra
blokvognen og over på beddingen samt installation af motoren.
I de første efterkrigsår var det svært at få lov til importere fabriksnye motorer, så ”Tranens” første motor var en brugt 6-cyl. Austin benzinmotor på
70 hk. til 1.500 kr.
Først den 18. maj var den nye båd klar til at blive sat ind i sejladsen,
men allerede i pinsen, som ellers var den travleste i selskabets historie,
brød motoren sammen og måtte udskiftes med en reservemotor. Først året
efter fik man af Varedirektoratet tilladelse til indkøb af en fabriksny benzinmotor, en 60 hk. Ford V-8 til den svimlende sum af 6.400 kr.
Allerede efter få år viste det sig, at den nyindkøbte motor var lidt for lille
til båden, og i 1955 udskiftedes den med en 6 cyl. Volvo-Penta på 84 hk.
til 9.900 kr.
I foråret 1960 vedtog Hjejleselskabets bestyrelse en langsigtet
moderniseringsplan for motorbådene, og som den første båd blev

”Tranen” ved Borgmesterhaven 1948
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Efter ombygningen, ved regattaen 1961
”Tranen” i vinteren 1960-61 udsat for en gennemgribende ombygning.
Der blev bygget en helt ny lukket kahyt med store glasruder, frontvendte
bænke med polstrede sæder, samt nye udendørs bænke i teaktræ. Det
eksisterende styrehus bibeholdtes dog til foråret 1964, hvor det blev
fornyet. Derved kom ”Tranen” til at ligne de i mellemtiden ombyggede
”Maagen” og ”Rylen”.
Som følge af brandkatastrofen på Haderslev Dam i juli 1959 havde Skibstilsynet forbudt nyinstallation af benzinmotorer i passagerbåde.
Da ”Tranen”s Volvo-Penta motor efterhånden var slidt op trods et par hovedreparationer gennem årene, blev der i vinteren 1970-71 installeret en
ny 6-cyl. Ford Marine dieselmotor på 108 hk.
Prisen for en ny motor var nu oppe på 25.000 kr.
Søndag den 21. november 1971 blev hele landet begravet i store mængder
sne. Silkeborgensere, der trodsede vejret og lagde søndagsturen omkring
Silkeborg Havn, blev mødt af synet af ”Tranen”, der havde lagt sig til rette
på bunden af havnen med kun overbygningen ragende op af vandet.
Ved vinter-klargøringen var en gummislange blevet afmonteret på
udstødningsrøret, der mundede ud lige over vandlinjen. De enorme
mængder af tøsne bevirkede at båden blev trykket så langt ned, at vandet
via udstødningsrøret begyndte at trænge ind i båden.
Først om mandagen lykkedes det ved hjælp af to lastbilkraner og pumpeassistance fra Falck og Brandvæsenet at få hævet ”Tranen” og heldigvis
tog den nye motor ikke større skade af opholdet under vandet.
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”Tranen” på bunden af Silkeborg Havn 21. november 1971

Efter ombygningen i 1960-61 sejlede ”Tranen” de næste 25 år uden de
store ændringer, men i 1985 og 1986 blev der atter ofret en større sum
penge på vedligeholdelse. Efter krav fra Skibstilsynet blev 5 bundplader
skiftet, senere blev overbygningen sandblæst og genopmalet, sæderne ombetrukket og fordækket og fenderlisterne skiftet.
I jubilæumsåret 1997 blev motoren efter 26 sæsoners tro tjeneste udskiftet
med en ny 6-cyl. Iveco dieselmotor på 116 hk. og op til sæsonen 2004
blev dækket i kahytten fornyet.
Som den eneste Hjejle-båd i øvrigt har ”Tranen” sejlet med passagerer
udenfor bådenes normale fartsområde, idet den en uge i juni 1998 sejlede
i pendulfart med stævnedeltagere på Silkeborg Langsø i forbindelse med
D.G.I.s landsstævne.
”Tranen”s førere gennem tiden:
1947-1950
1951-1972
1973-1978
1979
1980
1981
1982
1983-1987

Vilh. Niebuhr
Th. Poulsen
Gunnar Mikkelsen
Jørgen Pedersen
Åge Iversen
Torben Jensen
Arne Haahr
Bent Snede

1988-1990
1991-1996
1997-1999
2001
2002-2015
2016
2017
2018

Arne Dam
ingen fast fører
Flemming Lørup
Kaj Anneberg
Knud Erik Andersen
Aage B. Pedersen
Per C. Steffensen
John Clemmensen
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”RYLEN”
1947 blev på flere måder rekordernes år for Hjejleselskabet.
Aldrig før havde sommeren været så varm, solrig og tør samtidig.
Aldrig før havde man befordret så mange passagerer (233.200) og aldrig
før havde man kunnet fremvise så stort et overskud (24.000 kr.) endda efter at den nye båd, ”Tranen” var betalt.
På de store dage havde man sejlet i pendulfart med alt, hvad der kunne
flyde, på enkelte dage, bl.a. 1. pinsedag havde man befordret over 3000
passagerer.
Så bestyrelsen havde ved sæsonens afslutning ingen betænkeligheder ved
at anskaffe endnu en båd.
I starten overvejede man igen at købe et skrog og lade det ombygge, men
man kunne ikke finde et passende fartøj. I stedet indgik man kontrakt med
Aarhus Stålskibsværft om denne gang at levere en nybygning, der skulle
være klar ved 1948-sæsonens begyndelse.
Prisen på den nye båd, der skulle have navnet ”Rylen”, var 81.500 kr. hertil kom så transportudgifterne til Silkeborg.
Aftalen var, at båden skulle bygges ud fra ”Maagen”s tegninger. Efter nytår, da spanterne var rejst, kunne maskinmester M. Madsen, der var Hjejleselskabets tilsynsførende med byggeriet imidlertid konstatere, at noget var
gået galt fra værftets side. Skroget så ud til at blive næsten lige højt agter
som for og lignede nærmest en forstørret gondol fra Venedig.
Efter kraftige indsigelser fra Hjejleselskabet måtte værftet ændre på den
agterste del, så skroget fik et mere normalt udseende, i øvrigt meget lig
med sin noget mindre forgænger af samme navn, der blev solgt fra i 1936.

”Rylen” under bygning på Århus Stålskibsværft i februar 1948.
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”Rylen” var i øvrigt det første skib i Hjejleflåden, hvor skroget var svejset
sammen, i modsætning til de øvrige stål-både, der alle var nittede.
Som det eneste af flådens ”klassiske” fartøjer er der endnu ikke udskiftet
plader i skroget.
”Rylen” skulle som før nævnt være ankommet inden 1. maj, men forskellige forsinkelser gjorde, at den først blev søsat i Aarhus den 28. maj.
Herefter gennemgik den en krængningsprøve og blev målt og vejet.
Længden var 18,80 m. (17,30 m.), bredden 4,05 m. og dybgangen 1,05 m.
Bruttotonnagen blev målt til 18,40 tons og kapaciteten til 100 passagerer.
Dette tal blev i 1954 af Skibstilsynet opjusteret til 125, men i 1991 atter
nedsat til 100.
Ligesom ”Tranen” året før, blev ”Rylen” den 10. juni af Aarhus Havn´s
store kran løftet op på en blokvogn, for dagen efter af Zonen at blive
transporteret ad landevejen til Silkeborg. For ikke at blokere for morgentrafikken havde man af Aarhus Politi fået besked på at starte transporten
allerede kl. 4 om morgenen.
”Rylen”s transport til Silkeborg tog hele 16 timer og først ved 20-tiden
den 11. juni var man fremme.
Det sidste stykke ned ad Aarhusbakken måtte man i øvrigt have assistance
af to kranbiler fra Silkeborg, der blev spændt efter blokvognen for at
bremse den tunge last.
Den 12. juni sidst på aftenen lykkedes det i fællesskab for Zonemandskabet fra Aarhus og Silkeborg samt Hjejleselskabets mandskab at få
”Rylen” søsat i Silkeborg Havn.

”Rylen” ved Borgmesterhaven 1948
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De følgende dage arbejdede Hjejleselskabets mandskab med at installere
motoren, en fabriksny Ford V-8 benzinmotor på 60 hk. således at båden
kunne være klar til sejlads inden sommerens turiststrøm meldte sig.
Efter den første sæsons sejladser gennemgik ”Rylen” nogle mindre ændringer, bl.a. måtte fenderlisterne ændres og forlænges ligesom der blev
monteret et gelænder rundt om hækken.
Et andet problem var den ret høje stævn, der gør udsynet fra styrehuset
besværlig, når passagerne står op på fordækket, denne lille skavank har
man dog gennem årene lært at leve med.
I Hjejlebådenes farttilladelser gives kun tilladelse til transport af personer, dette blev dog overtrådt i påsken 1951, da ”Rylen” til stor morskab
blandt de medvirkende transporterede en hest fra Ludvigslyst til Møgelø.
Hvad hesten skulle bruges til på øen, og om den senere løste returbillet
melder historien desværre ikke noget om.
Ret hurtigt viste det sig, at den nyindkøbte motor var lige lille nok til at
båden kunne præstere den ønskede topfart på 8 knob.
I 1955 installeredes i stedet en 6 cyl. Volvo-Penta benzinmotor på 84 hk.
således at de fire største motorbåde nu havde ens motorer.
Som den tredje af motorbådene blev ”Rylen” i vinteren 1962-63
ombygget og moderniseret med ny kahyt og styrehus, nye polstrede
frontvendte sæder og nyt dæk.

Der installeres ny motor i februar 1955, t.h. maskinmester V. Niebuhr
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En rigtig ”Tycho Brahes-dag” havde ”Rylen” en sommersøndag i 1969,
da den skulle sejle et selskab til Laven.
Gæsterne skulle undervejs naturligvis se Paradisøerne, men føreren, der
var afløser, og ikke så kendt med bådens dybgang, var uheldig og satte båden fast på en sandbanke ved en af øerne.
Heldigvis var rutebåden ”Hjejlen” i nærheden og som en frelsende engel
fik den ”Rylen” trukket fri igen og man nåede velbeholdent anløbsbroen
ved Laven, hvor selskabet gik fra borde.
Tilfældigvis ankom ”Hjejlen” kort tid efter og skulle anløbe broen.
Da man herfra fejlagtigt formodede, at ”Rylen” allerede var ved at lægge
fra broen, ramte ”Hjejlen”s stævn ind i dennes agterende, hvorved en række ruder knustes og rammerne bøjedes. Heldigvis var kahytten som nævnt
i sekunderne forinden blevet tømt for passagerer, så der skete kun materiel
skade.
I 1973 måtte den gamle benzinmotor give op og erstattedes af en ny 6 cyl.
Ford Marine dieselmotor på 115 hk.
I vinteren 1990-91 blev kahytten renoveret med bl.a. nyt dæk og nye bænke og borde, så ”Rylen” nu også kunne bruges til spisning for op til 42
personer.
I 1993 blev der installeret en ny 6 cyl. Ford Beta dieselmotor på 115 hk.
og i 2007 blev der monteret oliefyr ombord, så kahytten nu kunne opvarmes på kølige dage i for- og eftersæsonen.
Senest er der op til sæsonen 2015 nyinstalleret en 6 cyl. Iveco dieselmotor
på 130 hk. ligesom skrueakslen er fornyet.

”Rylen”s førere gennem tiden:
1948-1959
1960-1965
1966-1977
1978-1980
1981-1982
1983-1987
1988-1990

Herm. Niebuhr
Alfred Laursen
Ronald Madsen
Anders Tang-Jensen
Steen Pedersen
Anders G.. Nielsen
Bo Søndergaard

1991-1999
2000-2001
2002-2003
2004-2012
2013-2014
2015-

Kaj Jensen
Uffe Klitgaard
Kaj Anneberg
Niels Rønn
Kurt Ruby Nielsen
Thomas Christensen
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”MÅGEN”
Efter næsten 50 år uden nyanskaffelser bestilte Hjejleselskabet i 1995 hos
Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri en nybygning til levering ved sæsonstarten i 1996 for en samlet pris på 4,2 millioner kr.
Båden blev indrettet til at imødekomme et ønske fra mange kørestolsbrugere om en handicapvenlig båd, og samtidig skulle den kunne rumme
et større antal spisende gæster end de ca. 70 pladser der er på ”Hejren”.
Da Søfartsstyrelsens krav til nybygninger var blevet skærpet betydeligt
gennem årene, blev det færdige resultat et kompromis, hvad angik størrelse, indretning og bemandingsfastsættelse.
Nybygningen blev færdig med udgangen af april måned og godkendt af
Søfartsstyrelsen i Hvide Sande Havn.
Da det ikke var fysisk muligt at fragte båden direkte ad landevejen til Silkeborg, sejlede man den 7. maj op langs vestkysten, ind gennem Limfjorden, ned langs østkysten og sluttede dagen efter i Horsens.
Her løftede en mobilkran båden op på en blokvogn, hvorefter transporten
mod Silkeborg kunne begynde.
Den 10. maj tidligt om morgenen ankom båden til Silkeborg og blev
umiddelbart efter søsat i havnen og af borgmesterens hustru døbt
”Mågen”, inden den officielle prøvesejlads foregik.
”Mågen”s data er: længde 23 meter, bredde 6,00 m. og dybgang 1,30 m.
Bruttotonnagen er 106 tons og båden er indregistreret til 123 passagerer.
”Mågen” drives af en 6-cyl. Iveco turbo-dieselmotor på 190 hk., der giver
en topfart på ca. 8 knob. Besætningen er på 3 personer.
”Mågen”s
førere :

”Mågen” søsattes i Silkeborg Havn 10. maj 1996
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1996-1999
Holger Lauridsen
2000-2002
Flemming Lørup
2003-2008
Anton Dahl
2009-2014
Ole Klok Nielsen
2015-2018
Ove Christensen
2018Preben Boye

SMÅSKIBE OG SLÆBEBÅDE
Hjejleselskabet har i tidens løb haft en hel flåde af små både, der blev
indkøbt i perioden 1915-1923.
Motorbådene blev købt med det formål at aflaste dampbådene, der var dyre i både mandskab og brændsel. Desuden forventedes det at små sluttede
selskaber ville leje dem til sommerudflugter. Det sidste blev dog ikke så
stor en succes som forventet.
De fleste af de små motorbåde havde fra 1920 deres liggepladser ved broerne bag Slusekiosken. Slæbebådene havde deres plads i den modsatte ende af det lille havnebassin, ud for parkeringspladsen ved værkstedsbygningen.
Om vinteren lå bådene trukket på land i Borgmesterhaven ved siden af
Vandrerhjemmet, der begge var ejet af Hjejleselskabet, indtil de i hhv.
1964 og 1965 blev solgt til Silkeborg Kommune for at finansiere bygningen af den nye vognbedding og ombygningen af ”Hejren”.
I 1925 bestod den samlede flåde af ikke mindre end 20 fartøjer:
3 dampbåde, 10 motorbåde og 7 slæbebåde.
I de følgende år skrumpede flåden dog lidt ind igen, efterhånden som
mange af bådene viste sig at være for små og uanvendelige.

Størstedelen af flåden i Silkeborg Havn ca. 1930 :
Forrest fra venstre ”Rylen I””Tranen I””Glenten” og ”Sneppen”.
I baggrunden ”Ternen””Viben””Falken””Hjejlen””Maagen” og ”Hejren”
49

”RYLEN” (I) blev den første motorbåd i Hjejleselskabets flåde, købt i september 1915 for 3.000 kr. i Saltsjöbaden, Sverige under navnet
”Smart”. Den var bygget af jern i Hamburg i 1901.
Båden var 9,10 m. lang og 2,2 m. bred, og drevet af en 12 hk. benzinmotor.
”Rylen” blev indregistreret til 31 passagerer og blev fortrinsvis brugt til udlejning til små selskaber, bl.a. sejlede Kong Christian den 10. med følge
med den i sommeren 1921.
I 1923 fik skroget en større hovedreparation, bl.a. skiftedes 13 bundplader.
22. maj 1936 blev ”Rylen” solgt til Limfjorden, hvor den blev brugt som
mandskabsbåd i forbindelse med bygningen af Oddesundbroen.
Bådens senere skæbne er ukendt.
”SVANEN” der var en træbåd, blev bygget i Silkeborg omkring 1910 af
bådebygger Peder Christoffersen, som havde den til sin død i 1915.
Den blev købt af Hjejleselskabet i januar 1916 for ca. 3.500 kr.
Båden, der kunne rumme 32 passagerer, blev mest brugt til udlejning til
små selskaber.
”Svanen” var den eneste af Hjejleselskabets både, der på grund af sin lille
højde og dybgang kunne gå igennem Kammerslusen, bl.a. blev den brugt
ved dennes indvielse i 1920. I juli 1933 sejlede den med slæbebåd ved to
lejligheder rutesejlads mellem Silkeborg og Kongensbro i forbindelse med
en ”Gudenåtur”, arrangeret af dagbladet Politiken.
”Svanen” blev 29. april 1935 solgt til Bækkelund ved Viborg for 900 kr.

”Svanen” ved indvielsen af Kammerslusen 1920.
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"SNEPPEN" hed oprindeligt ”Pilen” og var en træbåd, bygget i 1911 i
Silkeborg af bådebygger Peder Christoffersen, som selv sejlede med båden fra 1911 og til sin død i 1915.
Længden var 11,30 meter i vandlinjen, bredden ca. 3,00 meter og båden
blev opmålt til 10,70 brutto tons og indregistreret til 45 passagerer.
Motoren var fra 1921 en 4 cyl. Kelvin petroleumsmotor på 24 hk.
Christoffersen omkom ved en drukneulykke i sommeren 1915, da han
ville springe fra ”Pilen” og over i dens slæbebåd for at kalde nogle urolige
unge mennesker til orden. Hans søn, Axel Christoffersen, sejlede sæsonen
færdig og solgte for ca. 4.500 kr. båden til Hjejleselskabet i 1916, hvorefter den blev omdøbt til ”Sneppen”. Christoffersen ”fulgte selv med i handelen” og sejlede med båden indtil 1926.
”Sneppen” blev fortrinsvis brugt til udlejning samt som hjælpebåd.
Båden solgtes, uden motor, for 200 kr. i februar 1939 til Bygholm Sø ved
Horsens, hvor den sejlede rutesejlads indtil ca. 1960.

”VIBEN” blev sammen med lillesøster ”Glenten” bygget i egetræ på
Raun Bybergs Skibsbyggeri i Esbjerg i 1916, ankom på jernbanevogn til
Silkeborg den 12. juli og blev indviet 16. juli.
Købsprisen var 13.000 kr.
”Viben”s mål var 14,70 m. (12,50 m.) i længden og 3,30 m. i bredden. Bådens dybgang var 0,90 cm. og bruttotonnagen var 14,71 tons. Den blev
indregistreret til 60 passagerer.
Båden blev fra værftet leveret med en svensk 2 cyl. Skandia råoliemotor,
som allerede året efter, på grund af for kraftige vibrationer, blev erstattet
med en 2 cyl. Kelvin petroleums-motor på 20 hk.
”Viben” blev fra starten udstationeret i Ry i højsæsonen.
Bortset fra sæsonen 1918, hvor der på grund af krigen var forbud mod
motorbådssejlads, besørgede den sejladsen mellem Ry og Himmelbjerget
indtil 1923, hvor det nystartede rederi Ry Turistbåde overtog ruten.
I 1920 blev motoren skiftet til en lidt større 4 cyl. Kelvin på 26 hk.
”Viben”s fører i de første år er ukendt, men fra 1920 til 1929 var Marius
Nielsen fører af båden, hvorefter Hjejlens senere direktør J. Kaarsted sejlede med den i 1930-1931. Fører fra 1937-1939 var Herm. Niebuhr.
Båden blev i mellemkrigsårene benyttet som rutebåd på de ”tynde afgange”, samt som udlejningsbåd, hvor den havde dispensation til at sejle med
en-mands besætning.
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I 1939 blev stævnen skiftet som den første større reparation på båden.
I 1940-45 var den, som de øvrige motorbåde, oplagt på grund af krigen.
Inden ”Viben” atter kom i gang i 1946, blev motoren hovedrepareret.
Ny fører blev Johs. Christensen, som bestred posten frem til 1960, hvorefter Søren Kruse overtog båden.
Efter krigen blev ”Viben” mest brugt som reservebåd samt arbejdsbåd i
forbindelse med reparation af anløbsbroerne. Den trofaste Kelvin motor
blev efter næsten 40 års tro tjeneste i 1958 udskiftet med en brugt 6 cyl.
Volvo-Penta benzinmotor.
Som træbåd krævede ”Viben” efterhånden meget vedligeholdelse, bl.a.
måtte kølen udskiftes i 1968 og da båden samtidig var for lille til rutesejlads, blev den sat til salg.
”Viben”s sidste sejladser som Hjejle-båd var under regattaen i 1969.
Lørdagens tur endte ret dramatisk, idet båden i løbet af regattasejladsen
begyndte at tage vand ind. Da vandet nåede op over dørken, kom batterierne samtidig under vand, og motoren satte ud. De 50 ombordværende
passagerer måtte evakueres over på ”Falken” og ”Ternen”,
mens Falck satte pumper ombord for at tømme den for vand, og båden
måtte tages på slæb ind til Silkeborg.
I foråret 1970 solgtes ”Viben” til hotelejer Jørgensen for 15.000 kr.
I februar 1972 sank den ved dens broplads bag Slusekiosken, men blev efter få dage hævet igen.
Båden videresolgtes i august 1976 til Telemarken i Norge, hvor den i
marts 1980 blev skruet ned af isen og ødelagt.
Herefter blev båden ophugget ifølge den sidste ejer, Håvard Gjernes.

”Viben” fotograferet ca. 1930. I styrehuset ses bådfører J. Kaarsted
sammen med ”Hjejlen”s maskinmester H. Sørensen.
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“GLENTEN” blev ligesom ”Viben” bygget på Raun Bybergs
Skibsbyggeri i Esbjerg i 1916, ankom til Silkeborg den 12. juli og blev
indviet den 14. juli. Købsprisen var 7.000 kr.
”Glenten”s data var (og er): Længde 10,00 m. (8,75 m.), bredde 2,42 m.,
dybgang 0,80 m., og tonnagen 7,04 brutto tons.
Båden blev indregistreret til 30 personer.
”Glenten” var fra værftet udstyret med en svensk 1 cyl. 10 hk. Skandia
råoliemotor, som allerede året efter, på grund af vibrationer, blev erstattet
med en 12 hk. 2 cyl. Kelvin petroleumsmotor. Denne langsomtgående motor, der i øvrigt skulle startes med håndsving, var nærmest uopslidelig og
blev først udskiftet i 1969.
”Glenten” blev i mellemkrigsårene fortrinsvis brugt som udlejnings- og
hjælpebåd, ofte med slæbebåd.
I besættelsesårene var ”Glenten” oplagt, og dens første tur efter krigen, 1.
pinsedag 1946 forløb ikke så heldigt, idet den med en slæbebåd i stiv
kuling skulle sejle en flok F.D.F.ere til Møgelø. Undervejs rev slæbebåden
(der var større end ”Glenten”) sig løs, og først i sidste øjeblik lykkedes det
”Glenten” at bjærge slæbebåden , inden den drev i land.
Efter krigen blev den kun brugt regelmæssigt de første par år, idet
anskaffelsen af ”Tranen” og ”Rylen” gjorde båden overflødig.
Den blev herefter lagt op og annonceret til salg.
Båden købtes i 1952 af urmager Mouritsen for 1.500 kr. og blev ombygget
til lystbåd under navnet ”ETA”. Den blev senere videresolgt og fik i denne
forbindelse sit oprindelige navn ”Glenten” igen.
”Glenten” kan i øvrigt stadig ses på sin oprindelige broplads ved Slusekiosken og er den eneste af de gamle småbåde, der har overlevet.

”Glenten” i sine sidste år som Hjejlebåd, fotograferet 1948
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“TRANEN” (I) var en træbåd, bygget i Bremen, Tyskland i 1912 under
navnet ”Skt. Gertrud”.
Den kom til Silkeborg i august 1922, købt af bådejer Chr. Rasmussen,
Birkevej (nu Åhavevej) 11.
Båden blev for ca. 8.000 kr. opkøbt af Hjejleselskabet 6. januar 1923 og
omdøbt til ”Tranen”.
”Tranen” mindede i udseende meget om ”Falken”, og båden var i følge
tilsynsbogen 14,50 m. lang, ca. 3,00 m. bred, målte 16,22 tons og var indregistreret til 50 passagerer.
I 1925 blev motoren skiftet ud med ”Falken”s gamle motor, en 2 cyl. Daimler på 20 hk., året efter fjernedes forkahytten, så der blev flere udendørs
pladser og i 1932 indrettes toilet i stævnen.
Båden brugtes hovedsageligt som rutebåd i mellemkrigsårene.
”Tranen”s første fører var C. R. Pedersen, der sejlede med den til og med
1926, hvorefter han afløstes af M. Louring.
Ved krigens udbrud i 1940 blev ”Tranen” lagt op på grund af benzinforbuddet, og i november 1942 blev den hugget op og endte sandsynligvis
sine dage som føde under kedlerne i dampbådene.
”SVALEN” hed oprindelig ”Elly” og blev, sammen med ”Tranen”, købt
den 6. januar 1923 af konkurrenten Chr. Rasmussen.
Båden, der sandsynligvis blev bygget omkring 1910, havde jernskrog og
havde usædvanlig smukke linjer.
Den kunne rumme ca. 30 personer, men dens tekniske mål kendes ikke.
”Svalen” solgtes 28. september 1926 til sejlads på Roskilde Fjord.

”Svalen” ved Kammerslusen 1925
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”RAVNEN” blev bygget ca. 1918 af bådebygger Marius Kristensen,
Remstrupvej 10 og fik derfor navnet ”Remstrup”.
Den sejlede fra broen for enden af Remstrupvej. Båden blev opkøbt af
Hjejleselskabet i december 1922 og blev omdøbt til ”Ravnen”.
Båden var 12,2 m. lang og 2,4 m. bred og rummede ca. 30 personer.
Drivkraften var en 20 hk. 2-takts benzinmotor.
”Ravnen” fik, ligesom ”Svalen” ikke nogen lang kariere ved
Hjejleselskabet, idet den allerede videresolgtes 15. juni 1926 til sejlads på
Roskilde fjord, hvor den omdøbtes til “Bertel I”.
SLÆBEBÅDENE
Hjejleselskabet havde i alt 7 slæbebåde, hvor den første blev anskaffet i
1893 og den sidste i 1916.
De var alle bygget af træ, de havde næsten samme udseende, og var mellem 9,50 og 12,75 m. lange.
De rummede fra 65 til 80 passagerer og havde en besætning på 2 mand,
en rorgænger og en stagemand, der samtidig stod for billettering og fortøjning. Det var i mange tilfælde papirarbejdere eller tekstilarbejdere, der
havde dette som et ekstrajob.
Slæbebådene blev hægtet efter rutebådene på de travle søndage samt til
regattasejladserne. Deres storhedstid var under besættelsen, hvor de fleste
af motorbådene var lagt op, og de første travle år herefter, hvor passagertallet var oppe og runde de 233.000.
I løbet af halvtredserne blev de efterhånden overflødige og blev en efter
en solgt eller hugget op. Den sidste slæbebåd var i brug under ildfestregattaen i 1961, hvorefter den i løbet af vinteren blev hugget op.

Fem slæbebåde på rad og række midt i halvtredserne.
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RY TURISTBÅDE
Sejladsen mellem Ry og Himmelbjerget startede allerede ved ”Hjejlens”
ankomst i 1861, men var i mange år ikke regelmæssig. ”Hjejlen” anløb i
de første år Ry én gang daglig på hverdage og 2 gange lørdag-søndag i
forlængelse af turen Silkeborg - Himmelbjerget. Fra 1871, da Laven Station blev anlagt, gled Ry igen ud af billedet, og sejladsen blev de næste 30
år kun periodisk opretholdt af nogle mindre private rutebåde, bl.a. den lille damper Louise, der sejlede fra 1895 til den sank ved Ry i 1900.
”Hjejlen” gæstede dog ind i mellem Ry på udlejningsture.
Hjejleselskabet begyndte igen at sejle til Ry fra 1903, først med ”Ternen”
og fra 1916 med ”Viben”, men nogen særlig rentabel forretning var sejladsen fra Ry ikke.
I 1922 startede de 4 Ry-borgere: R.P. Willumsen , N. Vestergaard,
J. Pedersen og R. Laursen selskabet ”Ry Turistbåde”. Det første år sejlede
man kun udlejningsture med nybygningen ”Turisten”, der var bygget på
Siimtoften under ledelse af bådebygger M. Christensen fra Silkeborg.
”Turisten” var på 18,40 brt., bygget af fyr på egespanter, den målte i vandlinjen 14,00 m. i længden og 3,40 m. i bredden og den var udstyret med en
4 cyl. Volvo-Penta benzinmotor. Båden opmåltes af Skibstilsynet til 65,
senere 75 passagerer.
Fra 1923 overdrog Hjejleselskabet koncessionen på rutesejlads fra Ry til
Himmelbjerget til det nystartede selskab.

”Turisten” på vej ind i Ry Havn ca. 1925
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Man lod herefter samme bådebygger bygge endnu en båd, der skulle være
klar til sæsonstarten i 1923, båden fik navnet ”Viking”.
Skroget, fyr på eg, blev bygget på Remstrupvej i Silkeborg, søsat og fragtet til Ry, hvor resten af overbygningen blev færdigmonteret.
”Viking” indregistreredes først til 95 passagerer, senere 107 og fra 1991
90 passagerer. Den havde en tonnage på 15,85 brt.
Længden var 17,15 m. (15,65 m.) bredden 3,88 m. og dybgangen 0,90 cm.
Maskineriet var en tyskbygget 4 cyl. Büssing benzinmotor på 40 hk.
”Viking” var i modsætning til ”Turisten”, der var udstyret med kahyt både
for og agter, kun overdækket med zinktag i stil med dampbådene i Silkeborg. Derfor var det kun behagelig for passagererne i godt vejr, idet kun
føreren var beskyttet af et lukket styrehus.
I kontrakten med Hjejleselskabet var det aftalt, at Ry-bådene havde ret til
at have en anløbsbro ved Himmelbjerget samt ret til at anløbe selskabets
broer og Silkeborg Havn med sluttede selskaber.
Hjejleselskabet skulle ved ejerskifte godkende en ny ejer, til gengæld forpligtede man sig til, hvis Ry Turistbåde indstillede driften, igen selv at besejle ruten mindst en gang dagligt i juni, juli og august.
Efter få år overtog R. Willumsen alene driften af bådene med hjælp fra en
anden bådfører de dage, hvor begge både sejlede.
Allerede fra Ry-bådenes start deltog bådene i de traditionelle regattasejladser i Silkeborg, men i 1926 måtte ”Turisten” repræsentere flåden
alene, da ”Viking” den 22. august, undervejs til Silkeborg, strandede i Laven-bugten på grund af stormvejr på Julsø.
De passagerer, der skulle have været med om aftenen fra Silkeborg, måtte
herefter fordeles på de øvrige både. ”Viking” led dog ikke mere overlast,
end at den kunne sættes i fart igen dagen efter.
Efter krigens udbrud i 1939 blev det svære tider for bådfarten. Begge bådene var lagt op fra 1940 på grund af forbud mod brug af benzin, men i
1942 fik Willumsen tilladelse af Skibstilsynet til at installere en gasgenerator på ”Viking”, således at sejladsen kunne genoptages resten af krigsårene.
I 1945 blev der for første gang udført et større reparationsarbejde på bådene, da der blev skiftet 11 planker i ”Viking” og året efter blev hækken fornyet.
I 1948 solgte Willumsen bådene til Hans Jensen efter 26 år som skibsreder, men fortsatte i nogle år som afløser på bådene.
Regattaen i 1954 bragte igen Ry-bådene i avisernes spalter, idet ”Turisten”
på vej hjem fra regattasejladsen i Silkeborg ved indsejlingen til Alling Å
ramte en sten og fik rorskade. Efter en nødreparation og med nogen forsinkelse sejlede man atter mod Ry.
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”Viking” i Ry Havn ca. 1938
”Viking”, der allerede velbeholdent var nået til Ry, var i mellemtiden
vendt om for at lede efter sin forsvundne ”søster”. I et af de skarpe sving i
den disede og mørke Alling Å torpederede de to skibe imidlertid hinanden, og ”Viking” fik trykket stævnen ind. Det var således et par lettere
molesterede både, der sent på natten anløb havnen i Ry. Siden har deltagelsen i ildfest-regattaerne i Silkeborg dog vist nok været uden uheld.
Hans Jensen solgte i 1959 bådene til Sigurd Fogh, der allerede i 1961 videresolgte dem til Peter Hansen.
Peter Hansen, der også drev kiosk på Himmelbjerget, havde i nogle år været afløser-fører på bådene.
I 1961 blev ”Viking” den første passagerbåd på Silkeborgsøerne, der fik
indlagt en dieselmotor, idet den oprindelige benzinmotor blev erstattet af
en 4 cyl. Volvo-Penta på 30 hk.
”Turisten” fik senere installeret en 4 cyl. Mercedes dieselmotor.
Tage Hjort, der samtidig drev Ry Kanofart, overtog bådene i 1965 og han
startede med at lade ”Viking” ombygge og modernisere i stil med Hjejlebådene. Den gamle overbygning blev fjernet og der blev lavet en ny lukket kahyt med nye frontvendte bænke og nyt lukket styrhus.
Et par år senere blev den karakteristiske forkahyt på ”Turisten” fjernet, så
der blev væsentlig flere udendørs pladser på båden.
Efter Tage Hjorts død blev Ry-bådene overtaget af Bent Hausgård i 1972.
”Turisten” var efterhånden blevet dyr i vedligeholdelse og ofte lige lille
nok til rutesejlads, så da Hausgård fik tilbud om at købe Hjejleselskabets
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”Maagen” i efteråret 1975, valgte han at afhænde ”Turisten”.
Denne blev dog fortsat blev hjemmehørende i Ry, herefter som lystfartøj
under navnet ”Line”, mens ”Maagen” overtog navnet ”Turisten”.
”Line” blev for få år siden købt af Ferskvandsmuseet og omdøbt til ”Gl.
Turisten”, et navnesammenfald, der af og til godt kan forvirre turister på
havnen.
”Viking” gennemgik på beddingen i vinteren 1978-79 en større reparation,
idet der blev skiftet 60 løbende meter planker i skroget.
I 1980 solgte Hausgård bådene til Arne Jakobsen, der dog allerede i 1983
videresolgte dem til Karl Gustafsson.
I 1985 forbedredes anløbsforholdene ved Himmelbjerget betydeligt, idet
Ry og Silkeborg Kommuner bekostede et nyt fælles, vedligeholdelsesfrit
kajanlæg til erstatning for de 4 nedslidte anløbsbroer.
Verner og Ketty Andersen overtog bådene i 1990, og i de følgende par år
gennemgik ”Viking” atter en større renovering, idet hovedparten af spanter og bundstokke i forskibet samt fordækket blev udskiftet, hækken blev
fornyet og motoren blev i 1993 udskiftet til den nuværende 4 cyl. Perkins
dieselmotor på 50 hk.
I 1997 solgtes Ry Turistbåde til Eigil Nielsen og Marianne Madsen, der
blev de sidste private skibsredere på Silkeborgsøerne, inden de
pr. 1. januar 2008 solgte det lille sø-rederi til Hjejleselskabet, der nu igen
sejler på hele strækningen.
I modsætning til 1923, da man opgav sejladsen, var det nu en mere rentabel forretning, man overtog, idet især antallet af udlejningsture de seneste
år havde været i fremgang.
Fra sæsonen 2007 har aftenturene hver fredag aften i sommer-månederne i
samarbejde med Nr. Vissing Kro været en stor succes. Her kombinerer
man god mad og vin med en stor naturoplevelse på Silkeborgsøerne.
”Viking” fortsatte sejladsen mellem Ry og Himmelbjerget frem til 2015,
men da den efterhånden stod foran en stærkt tiltrængt og meget bekostelig
istandsættelse, besluttedes det at lægge båden midlertidigt op fra sæsonen
2016.
Den er i august 2018 for et symbolsk beløb afhændet til et Silkeborgbaseret konsortium, der på Årøsund Bådebyggeri vil lade båden blive ført
tilbage til dens oprindelige udseende fra 1923, hvorefter det er meningen
at den i fremtiden igen skal befare Silkeborgsøerne i samarbejde med
Hjejleselskabet.
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KONKURRENTERNE
Når en turist i vore dage planlægger en sejlads fra Silkeborg Havn, er det en
selvfølge at man går ombord i en af Hjejleselskabets rutebåde, men sådan
har det ikke altid været.
Helt frem til starten af 2. verdenskrig har der været mange andre udbydere
af sejlads, ofte med mere eller mindre kaotiske episoder som resultat.
De første konkurrenter ”Hjejlen” fik efter sin ankomst i 1861, var små
hånddrevne hjulbåde. De var kun beregnet til nogle ganske få passagerer og
var ikke en reel trussel mod det nystartede rederi, men fra starten af
1870´erne begyndte kampen om de relativt få turister.
I 1872 kom skruedamperen ”Forellen” fra Århus til Silkeborg-søerne. Den
var med sine ca. 20 meter lidt mindre end ”Hjejlen”, men opgav allerede
efter den første sæson kampen.
I 1874 kom ”Fossen”, en endnu mindre dampbåd til kun 30 passagerer med
hjemsted i Laven. Den sejlede på søerne frem til omkring år 1900. I 1883
fulgte ”Juliane”, en damper på ca. 11 meter som sejlede fra Silkeborg.
Endelig kom i 1894 ”Hjalmar” (11 meter) og året efter ”Louise” (10 meter).
Sidstnævnte sejlede mellem Ry og Himmelbjerget, men sank allerede i år
1900 ved Ry (dog uden mennesker ombord).
”Hjalmar”, som efter en afstikker til Skanderborg Sø i årene 1898-99 købtes tilbage til Silkeborg af forpagteren på Gl. Hattenæs, Julius Rasmussen,
holdt ud frem til ca. 1910.
”Juliane” solgtes samme år til Niels Egeberg og omdøbtes til ”Juulsø”.
Disse to bådejere havde begge langvarige kontroverser med Hjejleselskabet
om anløbsrettighederne til broerne, der var ejet af selskabet, og først efter
en retssag præciseredes selskabets eneret til disse.
”Juulsø” blev i øvrigt i 1917 opkøbt af Hjejleselskabet og straks videresolgt.
Efter de små dampbådes æra sluttede, startede motorbådenes.
Allerede i 1902 prøvede en stor nybygget 2-motorers motorbåd til ca. 100
personer kræfter med søerne, men den holdt kun denne ene sæson.
Først fra 1908 begyndte motorbådene for alvor at bide sig fast. Flere bådejere indledte en form for samarbejde under navnet ”Motorbådskompagniet”, bl.a. fik de af kommunen tilladelse til at bygge en anløbsbro
for enden af Remstrupvej og de havde fælles broer ved havnen og ved Himmelbjerget. Bådene var bl.a. ”Knøsen” (ejet af C.F. Hansen), Pan (Hans
Bek Akselsen) samt ”Svanen” og ”Pilen”, de to sidstnævnte både var bygget og ejet af bådebygger Peder Christoffersen.
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”Pilen” opnåede hele to gange, i juli og august 1913, at sejle med den
samlede kongefamilie. Christoffersen omkom ved en tragisk drukneulykke i Julsø i 1915, og bådene solgtes herefter til Hjejleselskabet. De
øvrige motorbåde forsvandt, da der fra den 23. juli 1917 og frem til og
med 1918, på grund af brændstofmangel, blev indført et generelt forbud
mod motorbådssejlads.
Hjejleselskabets dampere havde i denne periode fred for konkurrenterne.
En ny sammenslutning af private bådsejere, ”Motorbaads-selskabet”, opstod kort tid efter krigens ophør. Den bestod af først og fremmest Chr.
Rasmussen, der havde bådene ”Elly” og ”Skt. Gertrud”, bådebygger Marius Christensen, der havde båden ”Remstrup”, fiskehandler Christiansen
der ejede ”Whip”, Hans Bek Akselsen og Chr. Bredsgård, der havde bådene ”Harry”og ”Knøsen”, og ”Gerda”, ejet af P. Christensen.
De lejede fra 1920 af kommunen bådpladser i den vestlige del af det nybyggede havnebassin og ”kaprede” herfra turister, der fra banegården og
Torvet var på vej over til Hjejleselskabets rutebåde på den østlige side af
havnen. Konkurrencen var skærpet yderligere i forhold til før krigen, og
alle kneb blev brugt: Lavere priser end Hjejleselskabets, uniformer der til
forveksling lignede selskabets, og i enkelte tilfælde blev passagerer, der
var gået ombord i en Hjejlebåd lokket over i de konkurrerende både.
I denne periode herskede der til tider kaotiske tilstande i havneområdet, til
stor skade for turismens og byens renommé.
Efter opfordring fra Silkeborg Kommune afholdtes forligsmøder mellem
parterne, dog uden resultat.

Chr. Rasmussen ved sin største båd ”Erna” ca. 1930
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Enden på hele striden blev, at Hjejleselskabet fra 1923 indgik en overenskomst med kommunen om eneret på erhvervsmæssig sejlads fra Silkeborg
Havn, mod at selskabets billetpriser og fartplan i fremtiden skulle godkendes af byrådet, samt at Hjejleselskabet skulle opkøbe alle de konkurrerende både.
3 af bådene, ”Skt. Gertrud”, ”Elly” og ”Remstrup” omdøbtes og indgik i
Hjejleflåden som hhv. ”Tranen”, ”Svalen” og ”Ravnen”, de øvrige videresolgtes. En enkelt af bådene, ”Knøsen” flyttede ”hjemhavn” til Ry, nu ejet
af en lokal bogtrykker, Aaboe-Sørensen.
En anden af de konkurrerende bådejere, bådebygger Marius Christensen,
var i øvrigt i 1922 og 1923 bygherre på nybygningerne ”Turisten” og
”Viking” for ”Ry Turistbåde”. Dette selskab har dog aldrig af Hjejleselskabet været betragtet som en konkurrent, snarere som en samarbejdspartner i ”den anden ende” af søen.
Hjejleselskabet har fra 2008 overtaget ”Ry Turistbåde” og står nu igen for
al passagersejlads på søerne. Eneste undtagelse er den førnævnte rutebåd
”(Gl.) Turisten”, der nu under betegnelsen museumsskib fra havnen i Ry
udlejes til firmaer og skoler til såkaldte formidlingsture.
Tilbage i 1923 i Silkeborg stod nu Chr. Rasmussen (i folkemunde kaldet
Christian på Floden) med en pæn sum penge efter salget af sine både, han
var nu ikke umiddelbart indstillet på at standse konkurrencen med Hjejleselskabet. Han boede i den nu nedrevne villa, ”Christiansborg” på Birkevej ( nu Åhavevej) 11, og købte herefter motorbåden ”Erna”
(90 passagerer) og ”Elly II” (25 passagerer) samt to slæbebåde.
Herfra fortsatte han på livet løs med at sejle rute- og udlejningssejlads, til
Hjejleselskabets store irritation, idet selskabets koncession kun omfattede
selve Silkeborg Havn. Man svarede igen ved, fra midt i trediverne at sejle
”billig-ture” med de mindste motorbåde fra den nuværende parkeringsplads, herfra kunne man komme til Himmelbjerget og retur for 1 krone.
Først i 1940, da motorbådssejladsen på grund af krigen måtte ophøre, måtte Chr. Rasmussen give op, og Hjejleselskabet opkøbte i 1942 for anden
gang hans både.
”Elly” blev ophugget med det samme, ”Erna” blev oplagt i en periode
med henblik på at blive renoveret og afløse den gamle ”Tranen” efter krigen. Denne renovering viste sig dog ved en senere gennemgang af båden
at blive alt for kostbar, og man lod derfor også ”Erna” ophugge i efteråret
1945.
Chr. Rasmussen slog herefter ind på udlejning af kanoer og robåde på bopælen frem til sin død i 1955.
Siden 1940 har Hjejleselskabet således været ene om sejladsen fra Silkeborg til Himmelbjerget.
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