
”Made In Struer”
- Virksomheder i Struer før og nu

Udviklingen i Struer
Ca. 1830-2020

Elevhæfte





1. Peter Bangs Vej 15-17

Bang & Olufsen lå på adressen fra 1925-2018

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?



2. Søndergade 35

Legetøjsfabrikken Hunderup A/S eller i folkemunde ”Bamsefabrikken” lå på 
adressen i 1933-39. Fabrikken flyttede i 1939 til Søndergade 5, hvor den lukkede i 
1958. 

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

Hvilke forandringer gennemgik Legetøjsfabrikken Hunderup gennem sine 25 års 
eksistens? Hvorfor ramte 2. Verdenskrig mon et firma som dette så hårdt?



Billedet er fra ca. 1870’erne.

3. Østergade 57
 
Struer Station har været placeret her siden 1865.

OPGAVE: Tag et billede af Struer Station fra den anden side.



4. Tegltorvet 1-3

Her lå Struer Teglværk fra 1830’erne til 1936. 

SPØRGSMÅL: Hvilke større virksomheder er der i Struer i dag?

Hvilken små virksomheder i Struer kender I?

OPGAVE: Tag et billede af Tegltorvet i dag. 

SPØRGSMÅL: Som det fremgår af skorstenene var der industri før. Hvad er der 
nu? 



5. Bredgade 6

Fra 1940 til 1995 var dette adressen for Struer Andelsmejeri. 

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?

Nu er der noget helt andet i bygningen. Hvad er forandret i løbet de 80 år, bygnin-
gen har eksisteret? 

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 eksisterede i 1886-2010. Virksomheden holdt til på adres-
sen i 1932-2010.

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

SPØRGSMÅL: Hvorfor tror I, man har valgt denne type byggeri?
Hvordan adskiller det nye byggeri sig fra det gamle værft?
Hvad er der i bygningerne på havnen nu?
 

Billedet er fra 1948-49.



7. Vestergade 8

IM Christensen holdt til på adressen i 1923-1970’erne, hvor virksomheden luk-
kede.

SPØRGSMÅL: Hvad ligger der nu på adressen?
Hvad er forandret ved bygningen? 
Hvad synes I om bygningen?



8. Smedegade 48 (tidligere hed det Vestergade)

Her holdt Struer Bryghus til i 1906-1960. 

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

Fotograferet i ca. 1920.



Vi håber, I havde en god gåtur!
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