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 | Huset ligger 
der stadig, nu 
med adressen 
Jernbanestræde 
8 F

Det var 
DENGANG

Johannes Bredahl 
producerede 
blandt andet små 
bådmotorer og  
store tårnure

AF PETER MOURITSEN
Silkeborg Arkiv

SILKEBORG For to uger siden modtog 
Silkeborg Arkiv to næsten identiske 
henvendelser. Den ene kom fra en 
slægtsforsker på jagt efter sine aner - 
den anden var en motorsamler på jagt 

efter oplysninger om en motor, han var 
ved at restaurere. 

Deres fælles interesse var Bredahls 
Mekaniske Værksted på nuværende 
Jernbanestræde 8, der var ejet og be-
mandet af  Johannes Bredahl.

Ikke mange oplysninger
Det er ikke mange oplysninger, vi 
har om det Mekaniske Værksted. I 
arkivets digitaliserede mandtalslister 
kunne vi hurtigt konstatere, at fami-
lien ikke var helt almindelig. 

Udover at drive et lille mekanisk 
værksted, så var de opført som ts’ere 
i rubrikken »religion«. 

Efter alt at dømme står »ts« for 

»teosofisk samfund« - teosofien er en 
filosofisk religiøs bevægelse fra USA, 
der havde som formål at »forene alle 
religioner under et etisk system ba-
seret på evig sandhed«, som der står 
i Wikipedia. Men noget tyder på, at 
familien tidligere havde været mor-
moner.

Vi har desværre ingen levn fra 
hverken mormonske eller teosofiske 
trossamfund, så vi kender ikke til ud-
bredelsen af  disse religioner, eller om 
de for eksempel havde samlingssteder 
eller ritualer i eller omkring Silkeborg.

Slægtsforskeren kunne i øvrigt for-
tælle, at Bredahls Mekaniske Værk-
sted ud over den lille, handy bådmo-

tor også havde en produktion af  store 
tårnure.

»Lillebjørn«
Motorsamleren oplyste, at motoren er 
en 2,5 hk bådmotor, og at den er ved at 
blive restaureret i Skive - den er bygget 
af  støbte dele, som Johannes Bredahl 
fik lavet af  en underleverandør. Senere 
blev bådmotoren vist lanceret under 
navnet Lillebjørn, og produktionen 
flyttede på et eller andet tidspunkt til 
Nibe.

Selv om vi ikke ved så meget om 
virksomheden og dens baggrund, 
er det alligevel en sjov historie, som 
blandt andet vidner om en tid, hvor 

teknik ikke var mere avanceret end, 
at en enkelt mand med lidt vilje og 
teknisk forståelse kunne konstruere 
sin egen motor og faktisk - om ikke 
masseproducere - så i hvert seriepro-
ducere den.

Men det kunne unægtelig være 
spændende at få flere oplysninger om 
virksomheden og familien - både af  
hensyn til de to arkivbrugere, som har 
søgt oplysninger i Silkeborg Arkiv – 
men mest af  alt for at kunne fortælle 
denne lidt usædvanlige vinkel på hi-
storien om Silkeborgs produktions-
virksomheder.. Så kontakt Silkeborg 
Arkiv, hvis du har kendskab til det 
mekaniske værksted.

Bredahls Mekaniske Værksted på Jernbanestræde

 | »Mekanisk Værksted« fortæller 
skiltet på taget af huset. Her havde 
Johannes Bredal sit lille værksted og 
motorfabrik. Fotoet er formentlig 
taget omkring 1935.  FOTO: UDLÅNT FRA 

SILKEBORG ARKIV

 | En motorsamler fra Skive er i gang med at restaurere 
denne lille bådmotor fra Bredahls Mekaniske Værksted. 
Han har sendt fotoet af den til Silkeborg Arkiv.

 | Messingpladen 
på motoren 
fortæller blandt 
andet, at den 
kunne levere 2,5 
hk.

Henvendelser om artikler 
bragt under »Det var  
dengang« kan ske til:  
Silkeborg Arkiv - email:  
arkiv@silkeborg.bib.dk - 
 telf. 87221924

SILKEBORG Rejsemulighederne i Austra-
lien er emnet, når My Planet på mandag 
inviterer til foredrag i Medborgerhuset i 
Silkeborg.

Mulighederne er mange, hvis man vil 
på rundrejse i Australien: bil, autocamper, 
bus, tog eller en rundrejse med engelsk 
rejseleder.

Foredragsholderen Arne Naamansen for-
tæller om mulighederne, og om de mange 

stoe oplevelser, der venter i det store land.
Han har selv rejst i Australien flere gan-

ge, han er en meget erfaren foredragsholder 
og forfatter til bogen »Rejsen til Australien« 
samt rejsebøger om Canada og USA.

Mandag den 7. april kl. 19-21:  
Medborgerhuset, Bindslev Plads 5, 

Silkeborg: Rejseforedrag  
om Australien

Rejse-foredrag om Australien

 | På en 
rejse til 
Australien 
er Ayers 
Rock 
nærmest 
et »must«.


