
Jens Engberg.
Civilingeniør, cand. polyt. Jens 

Engberg, Thorsvang, som torsdag 
den 2. februar fylder 75 aar, er en 
mand, der har oplevet mere end de 
fleste. Paa mange felter har han 
faaet afløb for sin iboende 
virketrang, der I drengeaarene I 
Hundslund præstegaard gav sig 
udslag en vis eventyrlyst. I hvert 
fald ville han være sømand, og 
allerede som 14-aarig kom han ud 
med en vesterhavskutter. Han 
havde hyre i to somre. Vinteren 
benyttede han til

at udvide sine kundskaber, og det 
førte til, at han trods alt valgte at 
læse. Han tog til København, hvor 
han helt ved egen hjælp tog 
eksamen fra et studenterkursus, 
kun 17 aar gammel.

Jens Engberg valgte nu ingeniør.. 
studiet og blev efter 5½ aars 
forløb cand. polyt. fra Polyteknisk 
Læreanstalt. Under første verdens-
krig var han soldat og kom ind i 
dengang helt nye danske 
luftvaaben, hvilket medførte, at 
han blev nr. 25 herhjemme, der 
opnaaede flyvercertifikat. Dette 
klenodium opbevarer han stadig, 
men selv sat sig til rorpinden i en 
flyvemaskine har han aldrig 
gjort siden dengang.

Efter militærtjenesten tog Eng-
berg til Amerika og var først ansat 
paa en flyvemaskinefabrik og sene-
re ved Ford-fabrikkernes traktor-
afdeling.

Ved hjemkomsten til Danmark 
1919 blev Jens Engberg først inge-
niør ved De forenede Automobil-
fabrikker i Odense og senere paa De 
danske Mejeriers Maskinfabrik i 
Kolding, indtil han i 1925 nedsatte 
sig i Horsens som raadgivende inge-
niør i mejeribranchen. I denne egen-
skab har han i aarenes løb projekte-
ret over 250 nybygninger og tilbyg-
ninger over hele landet. Senere gav 
han sig desuden af med 
projektering af bolig- og 
fabriksbyggeri, og i 30 aar indtil 
1955 var han endvidere 
motorsagkyndig i Horsens.

En bedrift af ingeniør Engberg 
var det efter krigen at sætte Dansk 
AutomobilbyggeriiI Silkeborg paa 
fode igen, efter at fabrikken var 
blevet konfiskeret af staten. Det tog 
ham fem aar, og i dag hører den 
kendte virksomhed til Silkeborgs 
største foretagender.

Saaledes har Jens Engberg haft 
mange jern i ilden, virksom og
kundskabsrig, som han er. 

Glemmes maa ikke hans indsats 

inden for KFUM. Han var blandt 

stifterne af KFUM's spejderkorps og 

tog initiativet til oprettelse af KFUM's 

idrætsafdeling. Ogsaa det lokale 

KFUM har altid haft hans 

varmeste interesse.
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