
SILKEBORG10 Silkeborg-redaktionen:  silkeborg@mja.dk
Silkeborg-redaktør:  Brian Holst  •  Tlf:  87 22 84 45

Maskinfabrikken 
manglede plads i 1918, 
og der var bekymring 
for, om den ville flytte 
fra byen

AF LIS THAVLOV
Arkivleder,  
Silkeborg Arkiv

I serien om Silkeborg Maskinfabrik er 
vi nået til etableringen af  virksomhe-
den på Jernbanevej 51. Belejligt tæt på 
livsnerven til den store verden - jern-
banen. 

Efter mere end fire års ufatteligt blo-
dig krig sluttede 1. Verdenskrig den 
11. dag i den 11. måned klokken 11 - i 
1918. Nu var det tid at se fremad. På 
tide at forberede sig på at være klar, 
når alle døre for eksport atter ville 
blive åbnet på fuld gab. Og Silkeborg 
Maskinfabrik var klar til at være klar. 

Allerede ved genopbygningen af  
fabrikken efter den store brand sidst 
i juli 1914 var der vedholdende rygter 
fremme om, at fabrikken ville blive 
flyttet fra byen. Derfor var det også 
forventeligt, at rygterne begyndte at 
svirre igen. Nu, hvor virksomheden 
skulle geares til at møde de nye tider. 
Det var åbenlyst, at det ikke kunne ske 
inden for de givne rammer på Vester-
gade. Men hvor så?

Alle muligheder synes at have væ-
ret i spil. Allerede 10. december 1918 
kunne Socialdemokraten således 
afsløre, at fabrikanterne Zeuthen & 
Larsen »forlægger virksomheden til 
Koopmanns Slagteri og Margarine-
fabrik (på Jernbanevej)«. Dagen efter 
måtte man dog konstatere, at forhand-
lingerne med slagteriet var strandet. 

Men det stoppede ikke her. 13. ja-
nuar 1919 forlød det, at der »spekule-
res på forskellige arrangementer her i 
Silkeborg eller eventuel flytning … til 
en havneby«.

Efter endnu et par dage kunne avi-
serne så tilføje, at fabrikanterne nu 
forhandlede »om køb af  de ubebyg-
gede grunde ved Svendsgade mellem 

Jernbanevej og Lyngbygade«, men 
også at de havde »andre planer om ma-
skinfabrikkens flytning under overve-
jelse«. Uden nærmere forklaring.

Det kan ikke have været en rar tid 
for fabrikkens omkring 200 ansatte og 
deres familier, der måtte leve med usik-
kerheden om deres fremtid. Men også 
i byen må det have givet anledning til 
spekulationer. Ville man miste en af  
byens største arbejdspladser? Alle har 
sikkert holdt vejret og krydset fingre 
for en snarlig afklaring til Silkeborgs 
fordel. 

En tip-top fabrik færdig 1. juli
Så 18. januar må alle have åndet lettet 
op. Da kunne Silkeborg Avis meddele, 
at fabrikanterne nu havde »alle ube-
byggede grunde og bebyggede ejen-
domme, der ligger vest for slagteriet«, 
på hånden. Det forlød ovenikøbet, at 
der allerede var udarbejdet »fuldstæn-
dige tegninger og planer« til den nye 
fabrik, som ville »blive tip-top i enhver 
henseende.«

Nogle få dage senere var købet af  
den store grund en realitet. Man havde 
erhvervet karréen mellem Jernbane-
vej og Lyngbygade og fra Koopmanns 
Svineslagteris grund til Valdemars-
gade. Det inkluderede omkring fem 
beboede småhuse og Svendsgade, som 
siden med byrådets tilladelse blev hen-
holdsvis nedrevet og nedlagt.

Fabrikant Larsen udtalte, at han var 
tilfreds med, at man havde erhvervet 
»en byggegrund, der var så godt be-
liggende - lige op mod banegårdens 
terræn, og hvor der tillige er plads til 
endog meget store udvidelser i frem-
tiden.«

Et bypatriotisk standpunkt 
Herefter så det ud til, at det kun kunne 
gå for langsomt med at få den ny fa-
brik bygget færdig. I samme artikel 
hed det sig, at »jordarbejdet vil antage-
lig allerede blive påbegyndt i morgen« 
og »1. juli skulle byggearbejdet helst 
være tilendebragt, således at fabrik-
ken til den tid kan være klar til at tage 
fat.«

Så nu var der virkelig grund til at 
glæde sig. Fabrikanten tilføjede oveni-
købet optimistisk, at »fabrikkens virk-
somhed vil blive betydelig udvidet« 
og at man regnede med, »at der kan 
beskæftiges et endog betydeligt større 
antal arbejdere.« 

Avisen sluttede sin reportage med 
at udtale, at »set fra et bypatriotisk 
standpunkt må man absolut glæde sig 
over en så betydelig virksomhed i vor 
by.« Så var der vist ikke et øje tørt.

Rygtet der ikke ville dø
Men ak. En måned senere - 22. februar 
- gik der stadig rygter om en mulig 
flytning. Under overskriften »Flytter 
Silkeborg Maskinfabrik alligevel fra 

byen?« fik Socialdemokraten fabrikant 
Zeuthen til at bekræfte, at man havde 
fået favorable tilbud både fra Aalborg 
og København. Og selvom man jo var 
»stærkt engageret i opførelsen af  de 
ny fabriksbygninger i Silkeborg,« så 

ville der gå 10-14 dage, før det var en-
deligt afgjort, hvor fremtiden var for 
fabrikken.

Måske forsøgte han at berolige alle 
med en bemærkning om, at »det er 
lidet sandsynligt, at denne plan bli-
ver til virkelighed. Vi er jo allerede 
svært engageret i opførelsen af  de ny 
fabriksbygninger i Silkeborg.« Men 
byen og de ansatte og deres familier 
måtte altså leve i uvished lidt endnu.

Undgik andet firmanavn
Som vi alle ved, forblev Silkeborg Ma-
skinfabrik i Silkeborg. Men rygtet om 
en mulig flytning blev først endelig 
manet i jorden 18. marts 1919 med 
artikel med overskriften »Maskinfa-

brikken bliver i Silkeborg«. Se det var 
gode nyheder.

I et interview med fabrikant Larsen 
i Silkeborg Avis i 1924 i anledning af  
hans 25 år jubilæum, bliver han kon-
fronteret med balladen om fabrikkens 
eventuelle flytning. 

Han bekræfter, at det var under 
overvejelse, men at man opgav det, 
fordi det ikke var »sådan at plante 
en forretning om og rykke den op fra 
det sted, hvor den er vokset frem, … 
blandt vore forbindelser er Silkeborg 
Maskinfabriks navn kendt. Det var 
ikke heldigt med et andet firmanavn. 
Og personligt holder jeg jo så meget 
af  Silkeborg.«

Så fem år senere husker fabrikanten 
altså, at det var hensynet til firmaets 
brand og hans egen glæde ved at bo i 
byen, der var baggrunden for, at man 
besluttede at blive i Silkeborg og tage 
fremtidens udfordringer op her. 

Knap 100 år senere ville sådanne 
argumenter ikke være af  nævnevær-
dig betydning. Men mon ikke der i det 
med at »plante om« også lå en kalkule 
om, at de mange medarbejdere var 
specialister på deres felt og ville være 
vanskelige at erstatte - i hvert fald på 
kort sigt, endsige at få til at flytte med 
til en »havneby«.

»Færdigt til midsommer«
Men tilbage til foråret 1919. Nu turde 
de fleste nok begynde at se fremad. 
Måske bevægede de sig endda ned 
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Silkeborg 
Maskinfabrik  
i nye rammer

 | Luftfoto af Silkeborg 
Maskinfabriks anlæg med 
Lyngbygade i forgrunden. I 
baggrunden ses Jernbanevej 
og baneterrænet. Til venstre 
Valdemarsgade. Ca. 1960.
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på Jernbanevej for at tage byggeriet i 
øjesyn. Og det de så, har sikkert givet 
dem en fornyet tro på fremtiden. En 
følelse af, at nu var de nye tider kom-
met til Silkeborg. 

Socialdemokraten kunne allerede 
21. marts berette, at »arbejdet med 
opførelsen af  de nye fabriks-, kontor- 
og lagerbygninger på den store plads 
… er forlængst i fuld damp« og det 
»vil blive fremskyndet så meget, at det 
hele kan stå fikst og færdigt til mid-
sommer.« Utroligt at et byggeri af  den 
størrelsesorden kunne stå klar på så 
kort tid.

Jeg kan tilføje, at man overdrog op-
gaven til én af  byens velrenommerede 
arkitekter, Edv. Jensen. Han tegner 
sig for i alt 79 byggerier i midtbyen 
- blandt andet kendte bygninger som 
den tidligere tekniske skole på hjørnet 
af  Skoletorvet og Skolegade og den 
katolske kirke på Hostrupsgade.

Alt indrettes hypermoderne
Hovedbygningen skulle have facade til 
Jernbanevej, og herfra skulle der være 
indgang til såvel kontorerne som til 
fabrikken. Det var også gennem denne 
hovedindgang, at alle varer og maski-
ner skulle passere ind og ud. 

Det var der god mening i. Et side-
spor fra jernbanenettet helt ind på fa-
brikkens grund gav direkte adgang til 
både lokal- og verdensmarkedet.

Hvilket sikkert var en meget res-
sourcebesparende nyskabelse. Med 

den hidtidige beliggenhed mellem 
Vestergade og Søgade må man have 
brugt temmelig mange ressourcer på 
vogntransport af  de færdige maski-
ner. Nu ville det kunne klares med 
moderne teknik. 

Der blev faktisk anlagt to jernba-
nespor. Et »langs med facaden, så 
ladning og losning kan ske ved hjælp 
af  en kran løbende på en stålbjælke, 
som rækker ud over sporet.« 

Og et andet »langs hovedbygnin-
gens vestside midt igennem hele 
pladsen indtil kærnemonteringshal-
len, hvor der endvidere bygges en 
skydebro, så de færdige kærner ... kan 
skydes ud på en trosse og derfra lades 
direkte i jernbanevognen.« 

Journalisten afslutter sin reportage 
med ordene: »Det er en selvfølge, at alt 
indrettes hypermoderne i enhver ret-
ning.« Han var med andre ord meget 
imponeret - og det må vi antage, at alle 
andre også var.

Der var rejsegilde på byggeriet 9. 
maj 1919. Derefter blev avisreporta-
gerne korte og lakoniske. Det blev 
altså meget hurtigt hverdag. Overflyt-
ningen var afsluttet i løbet af  septem-
ber, og det skete tilsyneladende uden 
større festivitas. 

Meget tidligt begyndte de første 
udenlandske gæster dog at indfinde 
sig. I begyndelsen af  august ankom 
således en australsk delegation på 
25 personer, der var i Danmark for at 
studere landbrug og mejeri. 

Avisen beretter, at »det interessere-
de dem at se den fabrik, hvis verdens-
berømte kærneæltere og andre mejeri-
maskiner«, de kendte hjemmefra. 

Plads til vokseværk
Takket være de fremsynede og ret-
tidige beslutninger og dispositioner i 
foråret 1919 var der plads til vokse-
værk på arealet. Med et utal af  ud-, 
til- og ombygninger lykkedes det at 
fastholde produktionen på arealet mel-
lem Jernbanevej og Lyngbygade i de 
efterfølgende fire årtier. 

Antallet af  medarbejdere siger no-
get om virksomheden imponerende 
udvikling. Fra de ca. 200 i 1920 vok-
sede det til omkring 400 mand i 1954. 
I 1960 var det tal oppe på 506.

To år senere indgik man et »for-
nuftsægteskab« med en af  de gamle 
konkurrenter fra Horsens: Paasch & 
Larsen, Petersen. Dermed kunne man 
sammen blive en endnu større spiller 

på verdensmarkedet. Man forventede, 
at rationalisering ville give større pro-
duktion - ikke færre medarbejdere. Det 
kom til at passe.

Udflytning til Pasteursvej
I midten af  1960’erne var man nået til 
grænsen for det mulige. Der var ikke 
længere plads til at opretholde en ef-
fektiv produktion på det gamle areal. 
Man søgte at løse problemerne ved at 
leje lokaler ude i byen. Men i 1966 blev 
det besluttet at flytte afdelingen til det 
ny industrikvarter nord for Silkeborg. 

Man havde her erhvervet en grund 
på 100.000 kvm. Til sammenligning 
disponerede man på Jernbanevej over 
16.000 kvm.  

I 1969 kunne man så påbegynde en 
gradvis udflytning til den velvalgte 
adresse: »Pasteursvej«. Den var ende-
ligt afsluttet i begyndelsen af  1975, 
hvor den karakteristiske administrati-
onsbygning ud til Nordre Højmarksvej 
blev taget i brug. Så var der igen plads 
til udvikling. Plads til at møde fremti-
dens udfordringer.

Samtidig blev den centralt beliggen-
de industriejendom »midt i Silkeborg 
by med facade ud mod Jernbanevej og 
endvidere grænser op til Valdemars-
gade og Lyngbygade« sat til salg.

»Bolig- og centerformål«
På Jernbanevej er nedrivningen af  det 
gamle fabrikskompleks i skrivende 
stund godt i gang. I det sydvestlige 

hjørne er støberibygningen fra 1919 
allerede faldet. Det samme er hjørne-
ejendommen, der tidligere husede både 
købmandsbutik og »rockerborg«.

Dermed har Sydbyen taget hul på 
et nyt kapitel. Ikke mere industri, 
udelukkende byggeri til »bolig- og 
centerformål«, som en byplanlægger 
ville udtrykke det. 

Snart huser bydelen heller ikke 
byens stadion. Men det kan vi vende 
tilbage til, når den tid kommer …
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 | Der arbejdes i støberihallen 
på Silkeborg Maskinfabrik. 
1940.

 | Alle Silkeborg Maskinfabriks medarbejdere samlet foran støberibygningen i anledning af fabrikant Larsens jubilæum. 
1934

 | Nedrivningen af støberibygningen 
i fuld gang 23.8.2016.  FOTO: LIS THAVLOV
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 | Luftfoto af Silkeborg 
Maskinfabriks anlæg med 
Jernbanevej og baneterrænet 
i forgrunden og Lyngbygade 
i baggrunden. Til højre ses 
Valdemarsgade og til venstre 
Koopmanns Svineslagteri. 1938.


