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Made In Struer
- Virksomheder i Struer før og nu

Dette er et lærerhæfte til en gåtur i Struer. Materialet henvender sig til ca. 4. klasse 
og op. Eleverne skal rundt og se på ældre bygninger og områder, hvor der har væ-
ret - eller stadig er - virksomheder i Struer. Teksterne i hæftet fortæller om bygnin-
ger, virksomheder og udviklingen i Struer. Man kan plukke i det og tage det, man 
mener, er relevant i forhold til klassen og den øvrige undervisning. Eleverne skal 
blot medbringe en mobiltelefon eller et kamera, og der skal være printet nogle fol-
dere med billeder til eleverne. Der kan fx printes en folder pr. 3 elever, så der ikke 
er så meget, der skal bæres med rundt.

Fokus i dette hæfte er Struers udvikling som by. Hvorfor Struer er blevet til en 
større by. Hvilken type virksomheder, har der været i byen tidligere, og hvilke 
typer findes der i dag. Hvorfor har Struer den type virksomheder? Hvorfor valgte 
man at åbne en virksomhed netop i Struer?  

Der vil også blive fokuseret på bygningerne. Hvad karakteriserer henholdvis ældre 
og nyere bygninger? Hvordan har moden indenfor byggeri ændret sig?

Vi håber, I kan bruge noget af det, vi har samlet i dette lille hæfte til en tur ud i 
Struer by.

Materialet vil komme omkring følgende mål fra ”Historie Fælles Mål 2019”:

Efter 4. klasse: 
* Kronologi og sammenhæng - Familie og fællesskaber: Eleven har viden om fæl-
lesskaber før og nu (andelsbevægelsen) 
* Kildearbejde - Historiske spor: Eleven har viden om identifikation af historiske 
spor i lokalområdet
* Historiebrug - Historisk bevidsthed: Eleven har viden om personer og hændelser, 
der tillægges betydning i historien (her lokalt og tildels nationalt) 

Efter 6. klasse: 
* Kronologi og sammenhæng - kronologi, brug og kontinuitet: Eleven kan identi-
ficere brud og kontinuitet i historien 
* Kronologi og sammenhæng - det lokale, regionale og globale: Eleven har viden 
om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdenens historie 

Efter 9. klasse: 
* Kronologi og sammenhæng - det lokale, regionale og globale: Eleven har viden 
om forandringer af samfundet lokalt, regionalt og globalt (herunder lokalt)



Vandet brød igennem Agger-tange i 1825. Det åbnede Limfjorden mod vest. Her-
med blev der åbnet op for transport med skib ud i Nordsøen, og Struer blev der-
med en interessant placering for købmændene fra Holstebro. Den første købmand 
fra Holstebro, der flyttede til Struer, bosatte sig i Torngård, som nu er Struer Mu-
seums gamle bygning. Struer blev en lille handelsby. 

I 1856 blev havnen indviet. Før havnen kom, var det besværligt, når varer skulle 
til og fra Struer til søs. Små pramme skulle sejle varer frem og tilbage til det store 
skib, der lå længere fra kysten. Nu gjorde havnen, at Struer blev et relevant sted at 
placere en endestation for en ny jernbane. I 1865 kom jernbanen til byen fra Skive. 
Nu havde Struer en god infrastuktur til handel. Struer sendte landbrugsvarer og 
mursten ud og fik tilgengæld varer som kul, tømmer, tjære, vin, stål og kolonial-
varer med skibene hjem. Fra 1865 til 1890 voksede byen fra ca. 150 personer til 
2227! 

Struer blev en købstad i 1917, og der var fremgang og befolkningstilvækst. Med 
titlen som købstad fik Struer også eget byråd, og i perioden 1919-21 blev rådhuset 
opført. 1. Verdenskrig fik ikke de store konsekvenser for Struer, men 1930’ernes 
krise kunne mærkes. Byen fik tiggere i gaderne. 

Under 2. Verdenskrig var der en aktiv modstandsbevægelse i Struer. Dette har sat 
spor, som stadig kan ses. Når I kommer forbi B&O, vil I se ét af disse spor. 

Efter krigen blev Struers historie i høj grad domineret af Bang & Olufsen. I de se-
neste år har B&O oplevet nedgang, og antallet af arbejdspladser er faldet drastisk. 
Det har været et slag for byen, men nu opleves der igen mere tro på fremtiden. Der 
er lagt en strategi. Struer er blevet Lydens By. 

SPØRGSMÅL: Hvor kan I se/mærke, at Struer er ”Lydens By”? Noget i byens 
rum, i jeres hverdag...?

Indledning





1. Peter Bangs Vej 15-17

Bang & Olufsen lå på adressen fra 1927-2018
B&O blev startet op af Peter Bang og Svend Olufsen i 1925 på herregården Qui-
strup. Dette var Svend Olufsens forældres ejendom. B&O  har gennem tiden lavet 
radioer, tv-løsninger, høretelefoner, måleudstyr, medicoprodukter mv. Den oprin-
delige bygning på adressen blev opført i 1927. Den blev lavet, så man kunne an-
vende bygningen til skole, hvis lyd-eventyret ikke skulle blive til noget. 

Under 2. Verdenskrig, i 1945, blev bygningen bombet. B&O havde flere ansatte, 
som kæmpede for modstandsbevægelsen, og virksomheden nægtede at samarbejde 
med tyskerne. Bl.a. derfor blev det et terrormål for nazisterne. Det bøjede metal, 
som står som en skulptur ved Peter Bangs Vej 17, var en del af bygningen, der var 
udsat for sabotage. Delen fra bygningen er blevet til et lille kunstværk, som står 
som et minde om sabotagen og 2. Verdenskrig.

I dag laver B&O primært audio- og videoprodukter. De laver ikke længere medi-
coprodukter. Dette blev solgt fra og er nu kommet under en stor amerikansk virk-
somhed kaldet Phillips Medisize (de har en afdeling i Gimsing). Flere af de ansatte 
oprettede også selv virksomheder, som på forskellig vis udsprang af deres arbejde 
på Struer. Et eksempel er Struer Kajak, som blev grundlagt af to møbelsnedkere 
hos B&O. På den måde har B&O haft stor indflydelse på byens og områdets ud-
vikling.

SPØRGSMÅL: B&O ligger nu længere ude ad Hjermvej, men hvad er der i stedet 
på adressen Peter Bangs Vej 17? Hvad beskæftiger virksomheden sig med?

På billedet ses den genopbygede fabrik med en senere udvidelse i forgrunden. Billedet er fra 
1968.  



2. Søndergade 35

Legetøjsfabrikken Hunderup A/S eller i folkemunde ”Bamsefabrikken” lå på 
adressen i 1933-1939. Her fremstillede man Struer Bjørnen og andre tøjdyr. 

SPØRGSMÅL: Hvad ser det ud til, at der er i bygningen nu? Og lignede det i sin 
tid en typisk fabrik? Hvorfor/hvorfor ikke? (Lejligheder)

Grundlæggeren I. A. Hunderup var uddannet maskinist, men havde også produ-
ceret cykler og barnevogne og havde haft en forretning i Odense, hvor han solgte 
legetøj. Efter at have været selvstændig fik han et job som sælger, og i forbindelse 
med en salgstur kom han som 48-årig til Struer, hvor han mødte sin kommende 
kone, Elisabeth, der var 18 år yngre end ham og havde sin egen kaffebutik. De 
besluttede at starte egen produktion af legetøj, idet tiderne var dårlige til import 
(krisen i 1930’erne). Elisabeth var født i byen og derudover havde byen en havn 
og en jernbane til eksport af legetøj, så de lejede et par værelser her. I værelserne 
på Søndergade 35 startede de en fabrik med legetøj op. Det var altså i almindelige 
lejligheder, at firmaet hørte til. 

Da 2. Verdenkrig brød ud måtte de flytte til mindre lokaler, da efterspørgslen var 
faldet, og aktionærerne ikke turde holde pengene i virksomheden. Den nye adresse 
blev Søndergade 5. Efter krigen kom der gang i produktionen igen, men I. A. Hun-
derup døde i 1949, og Elisabeth kom til at stå alene med virksomheden og deres 
tre brøn. Med børnenes hjælp fortsatte hun frem til 1958, hvor hun solgte fabrik-
ken. 

SPØRGSMÅL: Hvilke forandringer gennemgik Legetøjsfabrikken Hunderup gen-
nem sine 25 års eksistens? (2. Verdenskrig, Hunderups dødsfald) Hvorfor ramte 2. 
Verdenskrig mon et firma som dette så hårdt? (Legetøj er en en luksusvare, svæ-
rere at skaffe materialer (dyrere), ringere mulighed for eksport) 



3. Østergade 57: Struer Station

Struer er en stationsby. Grunden til, at stationen er relevant, når vi taler om virk-
somheder i Struer, er, at mange kom til Struer pga. arbejde ved jernbanen. Derfor 
blev byen større, og dermed kom der også mere handel. Da regeringen besluttede, 
at Struer skulle være en eksporthavn for landbrugsvarer, var det vigtigt, at trafik-
forholdene var gode. Derfor blev der i 1865 lavet jernbaneforbindelse til den øst-
jyske bane. Struer blev jernbaneknudepunkt med ansatte indenfor administration 
og service for landsdelens jernbanenet. Dette fik byen til at blomstre. I 1865 havde 
Struer ca. 150 indbyggere. I 1917 blev byen købstad, og her var der over 4500 ind-
byggere. Samme år var over 20% af byens skatteydere ansat ved jernbanen - altså 
en ud af fem voksne i arbejde.

Struer er ikke længere et jernbaneknudepunkt som førhen. Privatbilismen har 
betydet, at færre rejser med offentlig transport, og transport med lastbiler udgør en 
større del af eksporttransporten. Derfor kan varer nu lettere udskibes fra havnene 
i Esbjerg og Thyborøn, ligesom godstransporten med tog er blevet centreret med 
lastning i Fredericia. Fra 2021 var der ikke længere ansatte med base i Struer hos 
DSB.

Overfor Stationen ligger Jernbanemuseet, hvor man kan høre meget mere om jern-
banen, tog og storhedstiden for Struer Station.

OPGAVE: Tag et billede af Struer Station set fra parkeringspladsen.

Billedet er fra ca. 1870



4. Tegltorvet 1-3

Her lå Struer Teglværk, som producerede teglsten, fra 1830’erne til 1936. Tegl-
stenene er blevet brugt til at bygge huse overalt i landet; heriblandt den gamle 
teglværksbestyrers bolig på hjørnet af Søndergade og Tegltorvet, Søndergade 10 
(Skipperkroen). 

Fra midten af 1800-tallet blev Danmark industrialiseret. Med dette kom der en 
øget brug af maskiner, stordrift, arbejdsdeling og masseproduktion. Som nogle af 
de første industrialiserede virksomheder skød der mange teglværker op i Danmark. 
I 1880’erne havde Struer og omegn hele fire teglværker. I 1930-45 oplevede man 
krise i Danmark, så her lukkede mange virksomheder. Herunder også Struer Tegl-
værk. Der er aldrig kommet mange virksomheder af denne art igen i Danmark. Da 
der kom opsving, blev det de større og mere effektiviserede teglværker, der vandt 
frem.  

SPØRGSMÅL: Hvilke større virksomheder er der i Struer og omegn i dag? (Fx 
B&O, Phillips Medisize, Martin Munkebo, Hvidbjerg Vinduet...)

Hvilken små virksomheder i Struer og omegn kender I? (Fx Fat Tables, Struer 
Bryghus, Small Batch Distillers...)

OPGAVE: Tag et billede af Tegltorvet i dag. 

SPØRGSMÅL: Som det fremgår af skorstenene var der industri før. Hvad er der 
nu? (Bank, spisesteder, Folkets Hus (kultur), afslapningsområde (torv), parke-
ringspladser)

Billedet er fra ca. 1920’erne.



5. Bredgade 6

Fra 1940 til 1995 var dette adressen for Struer Andelsmejeri. Her blev der pro-
duceret mælk og ost. Andelsbevægelsen startede for alvor i 1880’erne, i hvilken 
grundtanken var, at enkeltpersoner kunne slå sig sammen for at kunne købe, pro-
ducere og afsætte varerne billigere. På den måde stod den enkelte gårdejer ikke 
alene med opgaven med at få produceret produkterne og afsat dem. Ideen var, at 
sammen står man stærkere.

Der var mange små andelsvirksomheder rundt om i byerne (ved havnen i Struer 
var der fx også Struer Andelssvineslagteri i 1912/13-2013). Med tiden kom der 
dog bedre transportmuligheder og dyrere og bedre maskiner, og det blev sværere 
for de små enheder. Der blev således færre og større mejerier med tiden.

SPØRGSMÅL: Der er ikke længere mejeri i Struer. Der er meget færre i Danmark 
nu og specielt et mejeri har en meget stor markedsandel. Hvilke mejerier kan I 
nævne? (Arla, Thiese, Løgismose, Them Andelsmejeri, Naturmælk...) 

Nu er der noget helt andet i bygningen. Hvad er forandret i løbet de 80 år, bygnin-
gen har eksisteret? (Struer Musikskole - Midterpartiet, nyt navn, skorsten)

OPGAVE: Tag en selfie med Bredgade 6 bag dig. 

Flaget er hejst på Struer Andelsmejeri. Billedet er fra indvielsen i 1940.



6. Ved Fjorden 2-4

I/S Laursen og Sønner blev etableret af Jens Laursen og eksisterede i 1886-2010. 
Laursen startede på Strandvejen 12, hvor han producerede skibe. I 1903 flyttede 
han på havnen og udvidede til også at reparere de både, der lagde til i Struer. Han 
undgik nu den besværlige transport af de nybyggede skibe hen over jernbanen. 

I 1923 kom Laursens fire sønner med i virksomheden. De havde fulgt farens ar-
bejde og havde hver taget uddannelse i ind- eller udlandet. Nu havde virksomhe-
den udviklet sig til at omfatte flere arbejdsområder. Tre af sønnerne fik ansvaret 
for henholdvis skibsbyggeriet, maskinværkstedet og entreprenørafdelingen. Den 
fjerde fik ansvaret for anlæggelsen af sanitet og centralvarme i Struer. Under 
1930’ernes krise blev den brede vifte af ansvarsområder en stor fordel. I 1932 flyt-
tede virksomheden til Ved Fjorden 2-4.

Virksomheden var familiedrevet indtil 1963, hvor den blev solgt. Det var nu en 
hård tid for værfterne. I 1980’erne havde marinaen udviklet sig til Limfjordens 
største, og man forsøgte at omlægge aktiviteterne til det marked. Senere har man 
også produceret vindmølledele. Denne type omstilling var dog ikke en økonomisk 
succes, og i 2010 måtte man lukke.

OPGAVE: Havnefronten har ændret sig markant. Tag et billede af bygningerne på 
havnen.

SPØRGSMÅL: Hvorfor tror I, man har valgt denne type byggeri? Hvordan adskil-
ler det nye byggeri sig fra det gamle værft? (Udsigt - store vinduer, glas, tårner op) 
Hvad er der i bygningerne på havnen nu? (Bank, kurbad, fitnesscenter, restaurant, 
boliger... Mere luksus) 

Billedet er fra 1948.



7. Vestergade 8

I. M. Christensen blev startet op på Ølbyvej i 1899 af I. M. Christensen og N. C. 
Larsen. Virksomheden fremstillede møbler og bygningssnedkeri. I starten var det 
meget hårdt arbejde i mange timer for blot at klare sig. I 1908 blev samarbejdet 
opløst, og N. C. Larsen fortsatte bygningssnedkeriet, mens I. M. Christensen over-
tog møbelsnedkeriet. Her er I. M.’s forretning ved Vesterport. 

Fra 1909 begyndte fremgangen.  I 1912 kunne I. M. Christensen se, at hans virk-
somhed lå for langt udenfor byen, og han fik nye planer i forhold til marketing. 
Han købte Vestergade 8, hvor han indrettede et udstillingslokale. Den nye bygning, 
som er afbildet herunder, blev opført i 1923. Værkstedet, som fortsat lå i Vester-
port, brændte i 1924, og derefter blev værkstedet også flyttet til Vestergade (Bjerg-
gade), hvor lokalerne måtte udvides af flere omgange. Produktionen ændrede sig 
også gennem tiden. I starten kunne man serieproducere møblerne, men senere ville 
kunderne have specielle møbler, og møblerne blev tegnet på egen tegnestue efter 
specielle ønsker.

Ved I. M. Christensens død i 1953 overtog hans tre sønner virksomheden, som luk-
kede sidst i 1970’erne. Det gik med møbleproducenterne som med fx andelsmeje-
rierne. Der er nu færre, men større producenter.

SPØRGSMÅL: Hvad ligger der nu på adressen? (Bank)

Hvad er forandret ved bygningen? (småting; fremstår meget som dengang) Hvad 
synes I om bygningen?



8. Smedegade 48 (tidligere hed det Vestergade)

Her holdt Struer Bryghus til i 1906-1960. Bygningen er nu revet ned. Aldi har 
overtaget grunden. Struer Bryghus bryggede øl, men begyndte også senere at pro-
ducere sodavand. Indenfor bryggeribranchen gik det som indenfor så mange andre 
brancher i retning af større enheder. I de seneste årtier er der dog sket en ændring. 
Øl er blevet mere populær - dog ikke ”bare” en almindelig øl, men gerne en spe-
cialøl, der er håndbrygget i et lille bryggeri. Altså øl som en luksusvare.

I år 2000 var der 12 bryggerier i Danmark, mens der ved udgangen af 2018 var 
hele 206 bryggerier. Struer har da også sit eget lille bryggeri: Struer Håndbryg. 
Det blev etableret i 2014.

SPØRGSMÅL: Kan I nævne andre brancher, hvor der er kommet efterspørgsel 
på ”luksusudgaver” af mere almindelige produkter, hvorved nye virksomheder er 
opstået? (Kaffe, chokolade...) 

Fotograferet i ca. 1920.



 Afrunding på skolen - I kan tale om:

Hvilke typer virksomheder var der i Struer førhen? (fx håndværk, industri, elek-
tronik...) Hvad er der en del af nu? Tænk evt. på nogen, du kender, der arbejder i 
Struer. Hvilken type er forsvundet? Og hvor mon den type virksomheder er nu?

Hvad var tanken bag andelsbevægelsen? Hvilken rolle har andelsbevægelsen spil-
let i Struers udvikling før og nu? Er der andre fællesskaber indenfor handel - og i 
så fald hvilke?

Hvad var forskellen ved samlebåndsproduktionen hos teglværkerne i anden halv-
del af 1800-tallet og 100 år senere i B&O’s produktion? Kan I se andre forskelle i 
produktionen? 

Kender I andre store virksomheder, der ligesom B&O er grundlagt udenfor de 
større danske byer?

Hvilke større ændringer er der sket i samfundet, som har haft indvirkninger på 
virksomhederne og dermed også på byens historie?

I dag er kulturen mere synlig i Struers centrum (biograf, kurbad, Folkets Hus, 
skulpturer, gavlmalerier). Hvorfor er den blevet det?

Flere af bygningerne er ca. 100 år gamle. Hvordan har moden indenfor byggeri af 
huse/virksomheder ændret sig? 

Hvordan har byen udviklet sig siden 1830’erne? Hvilke bydele er kommet til hvor-
når? Kan I se nogle tendenser? 
I kunne gå en lille tur nok en gang og se på de forskellige dele af byen. Hvilke 
kvarerer er gamle og hvilke er nye?

Hvordan har byens placering påvirket typen af virksomheder? (ler i undergrunden, 
tæt på vandet)
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Vi håber, I havde en god gåtur!
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