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De sidste vidnesbyrd 
i midtbyen om 
dengang, da 
Silkeborg hørte til 
blandt Danmarks 
industribyer, 
forsvinder

AF LIS THAVLOV
arkivleder, Silkeborg 
Arkiv

LOKALHISTORIE Der er netop givet 
tilladelse til nedrivning af  de karak-
teristiske industribygninger på Jern-
banevej, der fra 1919 rummede et af  
Silkeborgs store industrieventyr. Så 
det er kun et spørgsmål om tid, før det 
nedslidte industrikompleks er jævnet 
med jorden. Dermed forsvinder et af  
de sidste vidnesbyrd i midtbyen om 
dengang, Silkeborg hørte til blandt 
Danmarks industribyer. Dengang 
byen var en arbejderby.

Det er nemlig her i disse bygninger 
med efterfølgende årtiers mange ny-
bygninger, tilbygninger og ombygnin-
ger, at »Silkeborg Maskinfabrik« holdt 
til fra 1919 og frem til 1974, hvor ud-
flytningen til industrikvarteret »Høje 
Kejlstrup« var endeligt afsluttet. 

I to artikler skal vi se nærmere på 
maskinfabrikkens »midtby-periode«.

PV Trælast og Byggemarked
Lige nu holder PV Trælast og Bygge-
marked til i de gamle karakteristiske 
fabriksbygninger. Det har de gjort 
siden 1980, hvor de flyttede hertil fra 
Stagehøjvej 11. På det tidspunkt var 
der 11 lejemål på området. Nu er der 
byggemarked på det 8300 kvadrat-
meter store areal. På arealet ud mod 
Lyngbygade har kommunens hjæl-
pemiddeldepot m.m holdt til siden 
1996, og før da var det Nordisk Solar 
Compagni. 

Lidt om navne
Silkeborg Maskinfabrik (som vi for 
nemheds skyld vil kalde virksomhe-
den) har gennem tiden haft mange og 
lange navne, som ofte afspejler ejer-
kredsen. »Stallknechts Jernstøberi«, 
»Silkeborg Jernstøberi«, »Stallknechts 
& Zeltners Jernstøberi« og »Zeltners 
Jernstøberi« er navne, vi ser i perio-
den 1853/54-1892. Derefter bliver det 

til »Silkeborg Jernstøberi og Maskin-
fabrik (Zeltners efterfølgere)« frem 
til 1909. Så kommer en lang periode 
med navnet »Silkeborg Maskinfabrik 
Zeuthen & Larsen«, nemlig fra 1909 
til 1962, hvorefter navnet frem til 1977 
er »Paasch & Silkeborg Maskinfabrik-
ker«. 

I perioden 1977-1987 er det »Pasi-
lac« og 1987-2009 »APV« eller »APV 
Pasilac«. Siden 2009 har navnet været 
»SPX Flow Technology« - men virk-
somheden er stadig beliggende på den 
velvalgte adresse - Pasteursvej 1. Hvor 
der i øvrigt meget passende ikke er 
andre adressater.

Internationalt
Det hele begyndte, da jernstøberiejer 
Jørgen Stallknecht fra Horsens 22. 
august 1853 fik bevilling til at drive et 
jern- og metalstøberi. Noget tyder dog 
på, at virksomheden først var i drift i 
1854 - det er i hvert fald det årstal, man 
siden har fejret jubilæer efter. 

Det blev svogeren Hans Christian 
Zeltner, der kom til at stå for driften 
af  virksomheden og som fra 1858 var 
eneejer af  virksomheden. Zeltner kom 
i øvrigt til at sætte sig mange andre 
spor. Han var en aktiv del af  byens 
liv, både som mangeårigt medlem af  
og tillige formand for kommunalbe-
styrelsen og som arkitekt med blandt 
andet rådhuset og præstegården.

Det gav rigtig god mening med et 
jernstøberi i en nybyggerby som Sil-
keborg. I samtidige annoncer kan vi 
se, at virksomheden bød sig til med 
et stort og alsidigt sortiment. Der var 
bygningsstøbegods som kakkelovne, 
vinduer, døre, trapper og søm, men 
også gravmonumenter og gravkors. 
Så var der gryder, potter og pander, 
vaffeljern, strygejern og kaffebræn-
dere både til private og til købmænd. 
Hertil kom så alle former for redskaber 
og maskiner til landbrug og mejerier, 
som dog kun blev produceret efter be-
stilling. Jernstøberiet udviklede sig i 
de følgende årtier stille og roligt - men 
dækkede stadig primært det lokale 
marked. 

Selvom man holdt fast i »støbegod-
set«, begyndte man i 1890’erne at pro-
ducere maskiner og udstyr til mejeri-
branchen, der var i rivende udvikling. 
Så parallelt hermed steg fabrikkens 
produktion. Nu var der ikke kun bud 
efter produkterne i Danmark, men i 
hele verden. Og eksporteventyret fort-
satte op gennem 1900-tallet.

I de gamle matrikelprotokoller kan 
vi se, at jernstøberiet blev etableret på 
adressen Vestergade 16. Og her på by-
ens hovedstrøg finder vi virksomheden 
helt frem til 1919. Ud mod Vestergade 
lå kontorerne og støbegodsudsalget, 
mens alle produktionsbygningerne lå 
på grundstykket, der strakte sig helt 
ned til Søgade.

Egentlig er det utroligt, at den 
stadigt voksende produktion kunne 
foregå på det oprindelige areal gen-
nem så lang tid. Antallet af  ansatte i 
virksomheden taler for sig selv: i peri-
oden 1858-1889 var der 10-15 ansatte. 

Ekspansionen i 1890’erne betød en 
stigning fra 18 til ca. 70 medarbejdere. 
I 1914 var der omkring 150 ansatte.

»Kæmpebrand i Silkeborg«
I slutningen af  juli 1914 var aviserne 
fyldt med ildevarslende meldinger om 
den verdenskrig, som alle var enige 
om, var nært forestående. Alligevel 
var det nok et lidt andet samtaleemne, 
der (også) optog sindene i Silkeborg.

Søndag 26. juli 1914 om morgenen 
var byen vidne til en »kæmpebrand«, 
som lagde en betydelig del af  Silke-
borg Maskinfabrik i aske.

Vi kan læse indgående om branden 
i de lokale aviser såvel som i Aarhus 
Stiftstidende og hovedstadsaviserne. 
Skadernes omfang er også foreviget 
på en serie fotos og ligefrem postkort, 
som fotografen må have haft til salg 
efterfølgende - næsten som en folke-
forlystelse.

Ifølge avisernes meldinger var bran-
den så voldsom, at »den vakte stærkt 
røre over hele byen« og »op ad formid-
dagen var der en valfart til maskinfa-
brikken«, hvor »brandstedet frembød 
et bedrøveligt skue.« Kun de nøgne 
mure stod tilbage af  den store ma-
skinbygning, der havde rummet ma-
skinværksted, smedie, kobbersmedie, 
blikkenslagerværksted, snedkeri og 
kernemonteringsværksted. Og værst 
af  alt, så lå de ødelagte maskiner i 
dens indre. 

Heldigvis var både bygninger og 
maskiner brandforsikret. Og så var 
det ikke alt, der var blevet ildens byt-
te. Uskadte var forbygningen ud til 
Vestergade, hvor fabrikken havde sit 
udsalg, samt kontorer og lagerbygnin-
gen. Og måske vigtigst. Jernstøberiet, 
der lå længst nede mod Søgade, var 
uberørt af  ilden, så hele modelsamlin-
gen var reddet. Det samme var tegne-
stuens over 3200 tegninger. 

I fuld drift igen
1. august var hele verden i krig. I Silke-
borg var der blevet afholdt brandfor-
hør. Det lykkedes ikke med sikkerhed 
at fastslå, hvor og hvordan branden 
var opstået. Man antog, at det var sket 
ved selvantændelse i maskinværkste-
det, på hvis loft der lå en mængde tørt 
og harpiksholdigt træ. 

Samtidig var oprydningsarbejdet 
på brandtomten ved at være afslut-
tet. Allerede om formiddagen, dagen 
efter branden, var »redningskorpsets 
chef, hr. (Sophus) Falck« ankommet 
fra København. Han var sendt til Sil-
keborg af  forsikringsselskabet for at 
stå i spidsen for dette særlige arbejde, 
hvor 50 af  maskinfabrikkens folk del-
tog mod betaling. 

Fra ledelsens side koncentrerede 
man sig om at sikre, at produktionen 
kunne komme i gang så hurtigt som 
muligt. Samme dag, som Falck ankom, 
fik man bestilt nye maskiner, som al-
lerede forventedes at »ankomme om 
få dage«, som det forlød i Silkeborg 
Dagblad. 

Allerede 3. august kunne Silkeborg 
Venstreblad meddele, at »i løbet af  

nogle dage vil arbejdet blive genop-
taget i fuld udstrækning, forsåvidt 
krigen ikke lægger hindringer i vejen. 
Fabrikken har jo en mængde uden-
landske bestillinger, og som følge 
deraf  kan krigsbegivenhederne godt 
komme til at gøre deres indflydelse 
gældende« - men det havde jo ikke 
nødvendigvis noget med branden og 
skaderne at gøre. 

Rygte om flytning
Aviserne viderebragte i deres repor-
tager et vedholdende rygte, om »at fa-
brikken efter branden ville blive flyttet 
fra byen.« Senere forlød det dog fra 
pålidelig kilde, »at rygtet er ganske 
ubegrundet.« 

Alene rygtet om en flytning har sik-
kert vakt bestyrtelse og bekymring i 
byen. Især i de mange arbejderfamilier, 
der var afhængige af, at fabrikken blev 
genopbygget og forblev i byen.

Det er dog meget plausibelt, at det 
var en reel overvejelse. Med en stadigt 
stigende eksport til de europæiske lan-

de - og til Rusland, kan man vel ikke 
fortænke ledelsen i at overveje at flytte 
virksomheden til et sted med direkte 
adgang til en havn. 

Med verdenskrigen var der imid-
lertid opstået en helt ny og uover-
skuelig situation. Derfor valgte man 
formodentlig det sikre - at genopføre 
fabrikken på stedet og dermed forbli-
ve i Silkeborg. Vi ved ikke så meget 
om genopbygningsforløbet. Selv om 
aviserne var meget opmærksomme i 
dagene omkring storbranden, så er det 
ikke lykkedes at finde en omtale eller 
»statusrapport« i de følgende måne-
der. Men faktum er, at produktionen 
hurtigt kom i gang igen i de reetable-
rede bygninger. Man købte med tiden 
desuden en stykke af  nabogrunden 
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Silkeborg Maskinfabrik 
- et erhvervseventyr

 | Postkort af brandtomten, 
der tages i øjesyn efter den 
store brand - næsten som en 
folkeforlystelse.

Det var 
DENGANG
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bag ved Vestergade 18. Så branden 
betød i en vis forstand nye, moderne 
bygninger og lidt mere plads. 

Krig og eksport
Det ser ud til, at maskinfabrikken 
klarede sig godt gennem verdenskri-
gen - ovenikøbet med stærkt stigende 
salgstal. Det skyldtes, at man allerede 

før krigsudbruddet havde haft held til 
at etablere sig på de oversøiske mar-
keder. Dermed kunne man fortsætte 
sine aktiviteter med eksport af  meje-
rimaskiner til både Australien og New 
Zealand. Og i Sydafrika valgte man 
ligefrem i begyndelsen af  1917 at ud-
stationere en eksportingeniør hos en 
forhandler, for bygge dette marked op. 

I »Skueglasset« fra 1986, et blad 
for Pasilacs medarbejdere, fortælles 
det, at denne ingeniør var den 25-årige 
Richard Zeuthen. På grund af  krigen 
kom turen fra Silkeborg til Kapstaden 
til at vare to måneder. Han måtte sejle 
»med et svensk fragtskib ... igennem 
farvand mineret af  tyskerne ind til 
Kirkwall på Orkneyøerne, og derfra 
forbi Færøerne op til Island, hvor man 
drejede lidt vestpå ud i Atlanterhavet 
for at reducere faren for at blive tor-
pederet af  de tyske ubåde. Det fore-
gik nemlig under den uindskrænkede 

ubådskrig, hvor tyskerne havde pro-
klameret, at de ville sænke alle skibe, 
også neutrale i fjendtligt farvand.« 

Så det var næsten med livet som 
indsats, at man opretholdt produkti-
on og eksport i krigsårene. Men netop 
eksporten var en af  grundene til, at 
man kom forholdsvis godt igennem 
verdenskrigen - ovenikøbet med sti-
gende salgstal.

I næste artikel ser vi nærmere på 
»udflytningen« i 1919 til Jernbanevej 
og de efterfølgende årtier på adressen 
Jernbanevej 51.
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 |  Kun de nøgne mure stod tilbage af den store maskinbygning, der havde rummet maskinværksted, smedie, 
kobbersmedie, blikkenslagerværksted, snedkeri og kernemonteringsværksted. Og værst af alt, så lå de ødelagte maskiner 
i dens indre.

 | Maskinfabrikkens 
produktionsbygninger på 
arealet, der strakte sig helt 
ned til Søgade. Formodentligt 
optaget efter genopførelsen 
efter storbranden.

 |  Silkeborg maskinfabriks arbejdere stillet op til fotografering i 1890. Bemærk 
at alle personer står med et stykke værktøj el. lign. 

 | Gadeparti med 
Silkeborg Maskinfabriks 
støbegodsudsalg i den 
lave bygning. Bagest ses 
ejendommene med Varehus 
Wørzner (Vestergade 18) og 
manufakturhandler Aage 
Schmidt Vestergade 20). 

SILKEBORG 
ARKIV
Henvendelser om  
artikler bragt under 
»Det var dengang«  
kan ske til Silkeborg  
Arkiv, Hostrupsgade 
41A, Silkeborg

email:  
arkiv@silkeborgbib.dk 

telf.: 87221924

Silkeborg Arkiv har 
åbent mandag-onsdag 
kl. 11-16 og torsdag  
kl. 12-19


