
Roskilde Rørvævsfabrik 
 
Af Niels Jørgen Rasmussen 

 
Min svigerfar Ernst Pilmann ledede fra 1939 en rørvævsfabrik på Elisagårdsvej nummer 4. 
Den lå omtrent der hvor Rema 1000 nu ligger. I dag er der ikke nogen mere, der bruger 
rørvæv, men det var en hel uundværlig del af et hvert husbyggeri før i tiden. Alle lofter og 
alle skillerum, der skulle pudses, skulle først have sat rørvæv op, så skulle mureren kaste 
grov puds på, og så skulle der finpudses. Herefter kunne males eller tapetseres. I dag 
klares dette meget lettere og hurtigere med gipsplader og så lidt spartling.  
 

 

De færdige rørvævsmåtter klar til salg. Foto: Ernst Pilmann. 

Tagrørerne kom som regel fra Vestjylland med godsvogn. De blev hentet med firmaets 
Ford lastbil og kørt hjem og læsset af. Så blev de oplagret tørt i stakladen lige bag ved 

vævehuset. 
 
De længste og bedste rør, 
kaldet gipsrør, blev på 9 
væve med metaltråd vævet 
til store måtter, de korte 
havde 6 rækker tråde, de 
lange havde 12. 
Herudover var der også 
bundter af tagrør til 
almindelig tagtækning, 
sådan som vi stadig kender 
det i dag. Det var tækkerør. 
Foruden en medhjælpende 
hustru var der ansat 5 

væversker, ufaglærte 
kvinder fra nabolaget. 
 

 

Tagrørene ankommer til Roskilde Station, Foto: Ernst Pilmann 



Det var i august 1948. Der var lige kommet flere store læs rør hjem, flere hundreder traver, 
der skulle bruges til hele næste års produktion, da ulykken indtraf. En seksårig dreng fra 
nabolaget legede med tændstikker, han havde lavet et bål af noget sammenskrabet halm, 
men uheldigvis lå er også noget strå, som ilden fik fat i, og lynhurtigt bredte den sig og 
forvandlede hele lageret af tørre strå til en kæmpemæssig blæselampe. 
 

 

Branden på rørvævsfabrikken. Foto: Ukendt.  

             
Det blev en stor brand, hvor Roskilde Brandvæsen, mandskab fra CBU-Kolonnen og Falck 
Redningskorps og Zonens Redningskorps deltog i slukningen. Ilden bredte sig 
eksplosionsagtigt fra bygning til bygning og varmeudstrålingen var meget kraftig. En af 
brandmændene blev stærkt forbrændt på hals og lidt i ansigtet, og fra tid til anden måtte 
brandfolkene oversprøjte sig selv, så kraftig var varmeudstrålingen. 
 
Vinduer i de nærliggende bygninger blev sprængt, men det lykkedes at køle gavlene ned, 
så ilden ikke bredte sig. 
Der gik dog ild i toppen af en elmast, så ledningerne faldt ned og kortsluttede, og en del af 
kvarteret var uden strøm. 
Der var mange tilskuere på marken bag ved fabrikken, og de måtte fra tid til anden 
fortrække, fordi varmen, brændende halmstrå, tagpap og røg gjorde ophold umulig, og i 
nabohaverne blev æblerne stegt på træerne. 
Foran min svigermors vindue voksede der en hyld, som tog af for varmeudstrålingen, så 
der ikke gik ild i gardiner og anden indbo, og hun har siden betragte hylden med lidt 
ærefrygt og kaldt den et værnetræ med mange gode egenskaber. 



Skaderne ved branden løb op i nærheden af 200.000 kr. i datidens penge. Der var 
forsikret, men det tog tid at genopbygge, og der var et betydeligt driftstab, da det var svært 
at få nye råvarer og specielt metaltråde til at væve med. Der var også 5 ansatte, der 
mistede deres arbejde. 
 

 

Genopbygningen efter branden. Foto: Ernst Pilmann 

           

Branden gjorde et dybt indtryk på Ernst Pilmann, og han blev mistænkt for selv at have 
antændt branden, indtil man fik klarhed over den rette sammenhæng. Det var måske en af 
årsagerne til, at han udviklede en invaliderende gigt, der gjorde, at han måtte stoppe som 
fabrikant og blev kørelærer og udlejningsadministrator. Han døde i 1975. 
       
                                                                                              


