Gjerdrum Vedgass
I en eske på stabburet har jeg funnet en del etterlatte dokumenter etter et firma med navnet
Gjerdrum Vedgass AS. Firmaet ble startet under 2. verdenskrig og eksisterte til en stund etter
at krigen var over. Her er noe av det jeg har funnet ut ved å bla i dokumentene:
Da Norge ble okkupert av Tyskland i 1940, oppsto det snart mangel på bensin og annet
drivstoff. Okkupasjonsmakten hadde mer enn nok med å skaffe drivstoff til seg sjøl, og
drivstoff til sivil transport kom i annen rekke. For å kunne bruke kjøretøyene sine, ble de
ombygget slik at de kunne kjøres med vedgass fra en knottgenerator. Følgende sitat er hentet
fra Wikipedia:
”Knottgenerator var et av flere folkelige navn i Norge på vedgassgenerator eller
vedgassaggregat som ble brukt til å produsere (generere) vedgass, gass av ved i form av
«knott». På grunn av mangelen på bensin og annet drivstoff under den andre verdenskrig ble
vedgass brukt som erstatning i forbrenningsmotorer i biler, busser, lastebiler og traktorer.
Kjøretøyene måtte da utstyres med vedgassgenerator, en generator som produserer vedgass
ved ufullstendig forbrenning av knott. Vedgassgeneratorene tok stor plass og ble som oftest
montert på utsiden av kjøretøyene. Både front- og bakmonterte aggregater var i bruk. I tillegg
tok knott mye plass. Gassgeneratorer kan også bruke torv, koks eller trekull som råstoff.
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Knotter var små stykker med løvtre, helst ospeved. Den ble produsert i store mengder og solgt
i sekkevis til de som hadde kjøreløyve og rasjoneringskort. Vedstykkene var på størrelse med
en knyttneve.
Vedgass ble utviklet ved forbrenning av knotten med lite tilførsel av luft i en lukket tank. En
fikk da ut gass som består av CO (karbonmonoksid)……. Gassen ble så ført inn i bilens
forgasser (forgasseren ble som regel byttet ut med en gassblander) og sugd inn i motoren,
som tente blandingen på samme måte som med bensin. Man måtte blande gassen manuelt,
med spaker i nærheten av rattet, ettersom gasskonsentrasjonen (kvaliteten) varierte mye.
Energimessig tilsvarte 2,5 kg knott rundt 1 liter bensin. For et vanlig aggregat brukt under
krigen holdt en påfylling til 2-4 timer eller 80-100 km kjøring.
Motorkraften gikk noe ned (på grunn av den høye konsentrasjonen av nitrogengass), og man
kunne få opptil 2/3 av normal motorkraft, men med en del tilpasninger av forgasseren og
endring av tenningstidspunkt (det beste var ca. 35 grader fortenning) virket det hele, som
oftest. Starten kunne bli vanskelig, fordi det ikke var til å unngå at det var luft i
knottbeholderen, som måtte etterfylles med jevne mellomrom.”
Jeg har ikke funnet noe som viser tidspunktet Gjerdrum Vedgass AS ble stiftet, men det fins
kopi av en leiekontrakt datert 2.okt. 1941 der Holger Braathe på Bråte leier ut 1 mål tomt ved
Byvegen like ved der Frognervegen tar av. Leien var 35 kroner pr. måned.
Bak firmaet sto hovedaksjonæren A. von Kirchbach, som bodde i Oslo. Min bestefar
Kristoffer Laache har tydeligvis vært forretningsfører og sekretær for firmaet.
En branntakst fra mars 1944 forteller at fabrikkbygget var 22 m. langt, 8 m. høyt og 4,5 m. til
jevnveggen. Huset var i reisverk med bordkledning, og taket tekket med tegl og bølgeblikk. I
huset fantes bl.a.: 1 vuggesag og 2 alm. sager, 2 knottere, kjedetransportør, tørketrommel med
vifter og en muret ovn med spesialutstyr til fyring med sagflis. I tillegg til dette var det flere
elektromotorer og vifter. Hele anlegget var taksert til 42.700 kroner.
Det viste seg for øvrig at anlegg for produksjon av knott ikke var så lette å forsikre. I et brev
fra Norges Brannkasse står det: ”Da tørkeanlegg for generatorknott har vist seg å være langt
ildsfarligere enn opprinnelig antatt, har de premiesatser vi hittil har benyttet vært altfor lave,
og en generell forhøyelse av premiesatsene vil derfor bli gjennomført……”
Fabrikker av denne typen fantes det tydeligvis mange av spredt rundt i landet. Og det hele var
organisert. Skogeierne ble pålagt å levere visse kvantum ved gjennom skogeierforeningene – i
vårt område Nedre Glommen Salgsforening. I de etterlatte papirene fins en mengde
”Utleveringsordre for ved” – avtaler skrevet med den enkelte skogeier. Her angis kvantum
som skal leveres, hvilke lengder veden kan kappes i, hvordan måling skal skje, hvilke
leveringsmuligheter som fins, osv. Til knottfabrikken i Gjerdrum ser det ut til at ved i stor
grad kom fra Gjerdrum og Nannestad, men også Eidsvoll og Nes.
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Knottfabrikkene var organisert i Generatorved- og Trekullprodusentenes Landsforbund, og
arbeiderne var organisert i Norsk Skog og Landarbeiderforbund. På statens side fantes noe
som het Norges Gassgeneratorstyre, som slik jeg forstår det, igjen var underlagt
Forsyningsdepartementet. Og i okkupasjonstiden vil dette i siste hånd si at alt var kontrollert
av NS-regjeringen i forståelse med tyskerne. Alt var byråkratisert med krav om rapportering
av både produksjon og leveranser på tilhørende skjemaer av mange slag. Månedsrapportene til
Norges Gassgeneratorstyre viser at produksjonen varierte mellom null og over 6000 hl. pr.
måned. I mars 1943 var f.eks. produksjonen 6260 hl., mens den i sept.-nov. samme år var
null. I rapportene står det at manglende råvirke, føreproblemer på veiene og vansker med å
skaffe biler til transporten er blant årsakene.
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Salget var også organisert. Norges Gassgeneratorstyre kunne da sende brev til Gjerdrum
Vedgass som dette: ”Styret rekvirerer herved for levering til Hausmannsgatens
Bensinstasjon, Oslo, 1.000 hl. Generatorknott. Prisen er den gjeldende for levering fra
produsent til forhandler. Dersom leveransen ikke kan effektueres, må De omgående gi oss
beskjed.”
En god del av veden ble også levert lokalt. Kvitteringsblokker viser hvem som har kjøpt.
6.mars 1945 har f.eks. rutebileier Lambert Gustavson på Vestby kjøpt 5 hl. til kr.26,50. Dagen

etter har lastebileier Olaf Haugerud kjøpt 3 hl. til kr.15,20. Dette var sikkert karer som stakk
innom fabrikken og kjøpte knott når de var ute på oppdrag. Kjøreboka viser for øvrig at
Haugerud har hatt mange kjøreoppdrag for fabrikken; både henting av tømmer, og levering av
knott.
En kan lett i den etterlatte korrespondansen merke krigens følger gjennom rasjonering og
mangel på maskindeler og driftsmidler til fabrikken. Hvordan skal en f.eks. få reparert et
ødelagt termometer som brukes i tørkeanlegget? (brev mars 1945) Eller hvordan skal en
kunne produsere knott når det er umulig å få tak i drivreimer og reimskjøter til alle
motoroverføringene? (brev april 1945) Dessuten: Alle typer motorer og maskinlagre måtte ha
smøreolje og oljefett. For å kunne kjøpe dette, måtte det sendes søknad i 2 eksemplar til
Generaldirektoratet for transport. Det ser ut til at månedsbehovet i fabrikken lå på 3 kg. fett og
5 liter olje.
Mot slutten av krigen kan en merke varemangelen særlig godt. I april 1945 blir det f.eks. satt
forbud mot å levere knott i papirsekker. Det er tilgangen på nye sekker som gjør forbudet
nødvendig. Eller samme år et brev som anbefaler at bensinstasjonene får ekstra rasjon av
fyrstikker av hensyn til alle som klundrer med å få fyr på knottgeneratorene.
Da krigen var slutt 8.mai i 1945, var det fortsatt behov for knott til bilene. Generatorstyret fant
det 15. mai nødvendig å sende ut et brev til produsentene om at de ikke måtte redusere
produksjonen. Det står bl.a. ”Utsiktene til å få tilført flytende brennstoff med det første er
små. Importen er avhengig av så vel tonnasje, som valuta, og import av levnetsmidler,
medisiner m.v. skal i første rekke tilgodeses. NGS vil derfor henstille til samtlige produsenter
om å holde produksjonen i gang, da en avslapning her vil kunne få vidtrekkende følger om
transportapparatet skulle stoppe grunnet mangel på drivmidler.”
I papirene ligger kopi av et brev stilet til overrettssakfører H. Hesselroth datert august 1946.
Det framgår at Hesselroth er Kirchbachs bobestyrer – noe som tyder på at Kirchbach er
konkurs. I brevet står det at fabrikken ble nedlagt i november 1945, og at hus og maskiner
samtidig ble solgt på auksjon av lensmannen.
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