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Indledning

Middelfart Museum har hermed den fornøjelse at præsentere ”Lydpot-

ter, arbejde og ledelse.”, skrevet af seniorforsker Jørgen Burchardt.

Middelfart Museum har de sidste 15-20 år haft den lokale industrihi-

storie på programmet. I 1990’erne blev der skabt et generelt overblik 

om egnens industrihistorie og dybere indsigt med undersøgelser af de 

store virksomheder som NKT Traadværket og Jernstøberiet Hess samt 

bygningen af den første Lillebæltsbro. Men fokus har primært været 

på tiden før 1960.  Tiden efter har vi været mindre fortrolige med.

Da nyheden om Walker Danmarks lukning kom i januar 2002, var 

vi klar over, at her var der en historie, som ville blive meget vanskelig 

at fange, hvis vi ikke handlede nu. Heldigvis var Walkers ledelse med 

på projektet, og med Jørgen Burchardt i marken fik vi gennemført en 

dokumentation af fabrikken i sommeren 2002. Senere har det været 

muligt at skaffe midler til behandling af det indsamlede materiale.

Der er mange aspekter ved Walker Danmark, der gør virksomheden 

og dens historie relevant for Middelfart Museum. Dels er jernindustrien 

stadig en væsentlig del af industrien i Middelfart og med til at sætte 

præg på lokalsamfundet. Dels er Walker i sin forhistorie hæftet op 

på den nye industri, der voksede frem i 1950-1960’erne. Walker er i 

vores sammenhæng en del af Kosan-komplekset, og derfor i familie 

med både Dinex og Cylindric. Ved at se på den ene får man indsigt i 

dem alle.

Endelig er der det globale aspekt. Lyddæmperproduktion kan kun 

forstås på baggrund af det internationale marked, og Lydex/Walker 

virkede på den globale scene. At se sammenhængen mellem det globale 

og det lokale har været et af formålene med vores undersøgelse. Med 

Walkers historie har vi kunnet sætte fokus på tiden efter 1970, hvor 

globaliseringen blev en realitet for vort erhvervsliv. Det har været en 

pionerindsats, og det skal ikke skjules, at industrihistorikere har van-

skelige vilkår, når man arbejder med internationale koncerner. Det har 

ikke været muligt at komme dybt ind i koncernens beslutningsgange, 

men alligevel er vi med arbejdet blevet klogere på den virkelighed, vi 

står i, og den danske afdelings placering i den store sammenhæng.

Det kan synes dristigt for et lille museum at påtage sig den opgave. 

Men som kulturhistorisk museum er vi nødt til at forholde os til den 

verden, der er, og tackle sådanne problemstillinger så godt vi formår. 

Særudstillingen: ”Moderne tider – historien om Walker Danmark A/S” 

i Industrikulturens År 2007 var en første præsentation af de resultater, 

vi har nået. Udgivelsen af denne bog er den næste. Vi er glade for, at 

vi har haft en så indsigtsfuld industrihistoriker som Jørgen Burchardt 

til at stå for arbejdet gennem de 6 år.

Denne bog er ikke det sidste punktum for Walkers historie og de 

medarbejdere, der arbejdede der. Det indsamlede kildemateriale lig-

ger klar hos os og andre til videre brug. 

Vi takker alle, ikke mindst medarbejderne hos Walker, for bidrag 

til denne bog.

Harriet M. Hansen

ledende museumsinspektør

Middelfart Museum
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Walkers historie bevaret for eftertiden

Historien fra Walker, engang Vestfyns største arbejdsplads, er ble-

vet bevaret for eftertiden. Det er ikke alene denne bog, som sikrer 

historiens bevaring. Der findes nemlig meget mere materiale, så det 

er muligt at skrive mange flere bøger samt at vise og fortælle mange 

andre historier.

Da Middelfart Museum erfarede beslutningen om at lukke fabrik-

ken, gik man straks i gang med at redde historien. Virksomhedens 

medarbejdere med direktør Aksel Pedersen i spidsen stillede sig yderst 

velvillige, hvilket var grundlaget for det vellykkede resultat.

Takket være et tilskud fra Statens Museumsnævn (i dag Kultur-

arvsstyrelsen) blev der givet midler til en hasteindsats. Denne støtte 

er siden blev udvidet. Herved blev det muligt, at jeg kunne arbejde 

i længere perioder på virksomheden, hvor jeg beredvilligt fik stillet 

et kontor til rådighed. 

Resultaterne er mange. Ikke alene ligger der i kasserne på hylderne 

på Middelfart Museums magasin en mængde fysiske genstande fra 

fabrikken. Det gør der også på de store magasin-haller hos Danmarks 

Tekniske Museum i Helsingør. Alt dette kan benyttes til at fortælle, 

hvordan virkeligheden var for en fabrik i 2002.

Genstandene er imidlertid ikke nok. En så stor fabrik som Walker 

har vi ingen mulighed for at bevare som andet end små brudstykker. 

Tidligere kunne måske små skomagerværksteder blive gemt i hele 

sin udstrækning, men en fuldstændig fabrik er helt umulig, når dens 

areal er større end arealet i 250 parcelhuse. Ikke alene har der været 

mange genstande – måske mere end 60.000 maskiner og redskaber 

på Walker på et bestemt tidspunkt - men tingene har også forandret 

sig eller blevet udskiftet med korte mellemrum.

Derfor er der blevet samlet meget andet end genstande sammen. 

Vi har således kunnet fastholde viden om de fysiske forhold på video 

og fotografier. Ved et såkaldt feltarbejde startede jeg ved arbejdstids 

begyndelse og fulgte alt, hvad der foregik, mens fabrikken stadig 

fungerede. Herved fik jeg en indgående forståelse af fabrikken, som 

hjalp mig til at fotografere de rette ting og til at udvælge de rette 

genstande til bevaring.

Mere end 1.000 fotografier, 30 interviews og 20 timers video blev indsamlet 
under museets feltarbejde. Alt er blevet systematiseret og ligger klar til fremti-
dens historieformidlere.

Video er blevet et vigtigt 
medie til at fastholde ar-
bejdsprocesser. Således 
er alle væsentlige proces-
ser blevet fotograferet og 
derved fastholdt for frem-
tidens historie.
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Ikke kun forfatteren af denne bog har samlet materiale (yderst til højre). Mange 
medarbejdere på Walker har bidraget. Således er museets fotografier blevet 
suppleret af lagerarbejder Arne Knudsen (i midten) og planlægningschef Bent 
Nielsen (til venstre).

Nogle af de mange hundrede genstande på magasinerne på Middelfart Museum 
og Danmarks Tekniske Museum er allerede blevet benyttet til at fortælle den 
fysiske historie. Her ses en svejsekabine med fixtur og lydpotte samt gine i ar-
bejdstøj fra en udstilling på Middelfart Museum sommeren 2007.

Det gav mig også et nødvendigt kendskab, så jeg lettere kunne tale 

med pensionerede medarbejdere om deres hverdag, idet jeg i forvejen 

kendte til de lokaler og maskiner, de havde passet. Da pengene slap 

op, overtog museumsinspektør Maiken Nørup, Middelfart Museum, ar-

bejdsopgaverne og fortsatte med at samle genstande og interviews.

Vi kunne dog ikke udføre arbejdet alene. Alle medarbejdere, som vi 

kom i forbindelse med på fabrikken, hjalp beredvilligt med informa-

tioner, fandt fortællende genstande og gamle papirer.

Der blev herved desuden reddet et fyldigt materiale af arkivalier. 

Det er papirer og fotografier om fabrikkens lokale betydning, som lig-

ger på det lokalhistoriske arkiv i Middelfart, og mange hyldemeter om 

den nationale og internationale historie, som de passer på i kældrene 

under Erhvervsarkivet i Århus. Her vil fremtidens historieformidlere 

kunne hente endnu flere historier.

Det er meget få fabrikker, hvis historie er blevet indsamlet lige så 

detaljeret og omhyggeligt. Det sker måske ikke engang 1 gang om 

året i Danmark. Der bliver derfor meget få fabrikker, som i det hele 

taget kan levere viden om arbejde og arbejdsprocesser i helt samme 

udstrækning, som det er tilfældet med Walker.

Walkers historie er derfor ikke alene historien om Walker i Middel-

fart, men denne bog bliver også et bidrag til Danmarkshistorien om 

en typisk mellemstor dansk fabrik. 

Heller ikke i udlandet udføres der mange af denne slags indsamlin-

ger. Derfor kan forskere i udlandet for al fremtid også hente materiale 

om Walker, når man skal vide noget om udstødningssystemer, om 

udvikling og ledelse i en international koncern eller blot om hvordan 

en fabrik i metalbranchen var indrettet og drevet.

Materialet om Walker vil for altid også være en lille del af verdens-

historien.
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Direktør Buck havde nogle omskiftelige år i ungdommen, hvor 
hans virksomheder ikke rigtig lykkedes. Da han kom i gang med at 
fremstille lyddæmpere i 1935, gik det meget bedre. Hans lille hånd-
værksvirksomhed udviklede sig i takt med bilismens udvikling til 
landets største. Han døde som millionær i 1956, 67 år gammel.
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En virksomhed fødes

Dansk Lyddæmperfabrik

Vores historie begynder i bilens barndom. Stedet er Vamdrup i Jylland, 

hvor den unge Ingemann Otto Buck starter sin egen virksomhed i 1913. 

Han var oprindelig uddannet grovsmed og havde i en årrække arbejdet 

som smed på Tranekær Slot. Senere kom han til Seest Maskinfabrik i 

Kolding, hvor han bl.a. var beskæftiget med at anlægge vandværker. 

Han så mulighederne i tidens folkelige transportmiddel, cyklen. Med 

sin tekniske baggrund kunne han samle og reparere, og tillige solgte 

han cykler og andre tekniske ting fra forretningen i Vamdrup.1

Da Buck startede sin forretning, var Vamdrup en central by i den 

sydlige del af Danmark. Jernbanestationen var indtil 1920 en vigtig 

grænsebanegård, og forretningen gik godt. Han nøjedes ikke med at 

handle med cykler, for da biler efterhånden var blevet rimelig teknisk 

stabile, indgik de også i hans forretning.

I slutningen af 1920’erne blev det dårligere tider for forretningen, 

og til sidst måtte han stoppe med et stort tab. Han fik aftaler med 

kreditorerne om akkord på sin gæld,2 men han fortalte senere, at han 

alligevel betalte alle sine forpligtelser trods akkorden, efterhånden 

som han tjente penge. Han flyttede med familien til Haderslev om-

kring 1930, hvor han først fik arbejde som repræsentant og senere 

som automobilmekaniker.

I kølvandet på den store internationale økonomiske krise blev der 

knaphed på valuta, hvorfor Danmark og mange andre lande satte kraf-

tige restriktioner på importen. Det kom også til at gælde reservedele 

til biler, og her så Buck i 1935 muligheden i at starte en produktion af 

udstødningssystemer. På det tidspunkt havde han have fået sin gæld 

ud af verden og var frit stillet til at etablere en ny virksomhed. I april 

1935 lejede han en gammel garage i Slotsgade i Haderslev, og penge 

til den nye virksomhed skaffede han ved at låne 175 kr. på en veksel 

i et pengeinstitut.

Det var ikke noget dårligt valg han traf. Antallet af biler steg kraftigt 

og dermed behovet for reservedele. Allerede senere på året måtte han 

ansætte en arbejdsmand til at hjælpe sig.

Fabrik i Odense

Forretningen blev en succes. Mulighederne for at udvikle sig i Haders-

lev var imidlertid begrænsede i forhold til storbyen Odense, hvortil 

Buck flyttede den lille virksomhed i maj 1937.

Først fandt han en stor garage på Hunderupvej, hvor det tidligere 

traktørsted Fiona havde ligget. Opholdet her blev dog kun af ganske 

kort varighed. Der var brug for mere plads, hvilket han fandt i Bro-

gade tæt på byens store industrivirksomheder. De nye lokaler havde 

tilmed ordentlige elinstallationer med kraft, hvilket blev nødvendigt, 

efterhånden som det hidtidige håndværksarbejde blev flyttet over til 

eldrevne maskiner.

Odense var på den tid Danmarks bilby på en måde som Detroit var 

USA’s bilby nr. 1, for her lå nemlig den største danske bilfabrik, De 

forenede Automobilfabrikker. I København fandtes ganske vist store 

samlefabrikker som General Motors og Ford, men fabrikken på Fyn 

var den eneste rigtige fabrik, som konstruerede og byggede biler helt 

fra bunden. Den kom Buck også til at levere udstødningssystemer 

til, hvilket dog ikke gav de helt store ordrer, da fabrikken kun i snit 

producerede omkring et køretøj om dagen.

Bilproduktionen flyttede i 1940 til søsterfabrikken Scandia i Ran-

ders, og der blev nu ledig plads i de hidtidige fabrikslokaler i den 

tidligere kaserne i Ryttergade. Denne lejede Buck en del af og flyttede 

sit værksted hertil.
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Odense, 1931, set fra byens gasbeholder i Sct. Jørgensgade. Det store bygningskom-
pleks i forgrunden var De Forenede Automobilfabrikkers. Fabrikkens bilmærke hed 
Triangel, som det blev malet på det lave tag.

Da automobilfabrikken rykkede ud i 1942, blev der plads til mindre virksomheder, 
herunder Bucks lyddæmperfabrik.
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Krigen betød ændrede vilkår for virksomheden, idet det hurtigt 

blev vanskeligt at skaffe de nødvendige plader, rør og andre råvarer. 

Buck måtte se sig om efter erstatningsvarer, og her blev genbrugs-

materialer redningen. Pladerne til lyddæmperkroppene kom til at 

bestå af materialer fra farvetromler og oliedunke. Til endebunde blev 

anvendt pandeplader fra tage. Mange rejser måtte foretages for at 

skaffe disse ting, der umiddelbart var uegnede til produktion. De skulle 

gennemgå en omstændelig og langtfra behagelig renselsesproces, 

før man havde et blot nogenlunde anvendeligt materiale. Pladerne 

skulle blandt andet rettes ud, bankes fri for rust, klippes i de rigtige 

størrelser og nedsænkes i syre- og vandbade. Man måtte være meget 

påpasselig, for var pladerne for længe i syrebadet, blev jernet opløst 

og der opstod huller.

Med hensyn til rør måtte Buck selv konstruere en primitiv, men ef-

fektiv maskine til at forme rør. De var hidtil blevet leveret el-svejsede, 

men man måtte nu selv svejse dem ved gas, hvilket var en tidskræ-

vende proces.3

Udnyttelse af genbrugsmaterialer fortsatte efter krigen. For ek-

sempel kunne revnede køleskabsplader bruges som råmateriale til 

lyddæmperkroppe, og som svejsestandere kunne stativer fra hårtør-

rere være gode, da de var trebenede og solide.

Som andre virksomheder lavede Buck også anden produktion. 

Blandt andet fremstilledes små ”rottekanoner”, som lignede en rigtig 

lille kanon anbragt på to ben og kunne sættes i et rottehul og skydes 

af.

Trods de besværlige forhold havde virksomheden fremgang i krigs-

årene. I 1944 blev der solgt for 81.500 kr, i 1945 blev det til 146.000 

kr. og i 1946 315.500 kr. Det var nu ikke alle kunder, der var lige 

agtede. F.eks. rekvirerede de offentlige myndigheder 10 meget store 

lyddæmpere oprindelig bestilt til Triangel lastvogne, men de skulle 

leveres til den tyske værnemagt.

Efter krigen fik virksomheden imidlertid et stort problem. De for-

enede Automobilfabrikker meddelte ved krigens afslutning, at fabrik-

ken skulle flytte tilbage til Odense, og i løbet af et års tid ønskede de 

selv at bruge de udlejede lokaler. Efter lang tids søgen fandt Buck en 

tom fabrik i udkanten af byen. Den havde oprindelig været cikoriefa-

brik og blev drevet af bønderne i Ejby og Åsum, men var blevet købt 

af Rich’s koncernen, som nedlagde den. Bygningerne var i en elendig 

forfatning, da fabrikken havde ligget stille i mange år og havde været 

beslaglagt af tyskerne under besættelsen.

Buck købte den tidligere fabrik for 230.000 kr., og i løbet af den 

sidste del af 1946 blev bygningerne sat i stand, så man kunne flytte 

ind i 1947. Der var meget mere plads, end man selv skulle bruge, så 

der blev lejet lokaler ud til værktøjsfabrikken Dana og maskinfabrik-

ken ASA-TOR.

Da lyddæmperfabrikken efter 2. Verdenskrig skulle finde nye lokaler, fandt man 
en egnet bygning tæt på Nyborgvej lidt uden for Odense.
De mange skorstene viser, hvorledes den tidligere cikoriefabrik tørrede og ristede 
tidens nødvendige kaffeerstatning.
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Hvad er et udstødningssystem?

Et udstødningssystem leder udstødningen væk fra motoren samtidig 

med, at de kraftige eksplosioner fra motoren bliver lyddæmpet. Det 

sker ved at sænke det store tryk og derved den enorme larm, som gas-

sen fra motoren ellers ville forårsage. Støjens voldsomhed skyldes, at 

gassen så at sige bliver ”eksploderet” ud af motoren. Lydpotten brem-

ser trykket og nedsætter dermed støjen ved at lade gassen passere 

lydpottens kamre, f.eks. gennem perforerede rør. Dermed skal gassen 

Lyddæmperen til en Ford A var endnu ret sim-
pel. To stykker bukkede rør sat fast til en lyd-
dæmper.

Den vigtigste del af et lyddæmpersystem var 
lydpotten. Til venstre ses en tegning for den en-
gelske Morris Oxford, som var en af 1950-ernes 
og 1960-ernes mest populære biler.

Konstruktionerne skulle fabrikken selv finde 
frem til. I de første år var det Buck eller værkfø-
rerne, men efter der blev ansat ingeniører, blev 
det deres opgave.

ændre retning utallige gange samt mase sig gennem små huller, og 

lydpotten optager således en stor del af energien i gassen.

Et udstødningssystem er en sliddel. På samme måde som gummi 

bliver slidt, bliver et udstødningssystem også slidt. Det skal derfor 

udskiftes med jævne mellemrum, når det er rustet igennem eller på 

anden måde har mistet sin funktion.

Et udstødningssystem består af flere dele, som enten kan udskiftes 

hver for sig eller som er leveret færdige i et helt udstødningssystem 

med en eller flere potter, hvori lyden reduceres.

Fakta blok
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Udformningen af et udstødningssystem skal konstrueres, så det 

passer til et køretøjs motor. Et velkonstrueret system giver faktisk en 

modstand, hvilket betyder en bedre ydelse af motoren på måske et 

par hk ekstra i forhold til en mindre god konstruktion.

De originale dele på en ny bil kaldes OE – original equipment. De er 

ofte fremstillet af den bedste kvalitet. Reservedele kaldes AM (After-

Market), hvis kvalitetsniveau kan variere. Der findes tillige en tredje 

type, som kaldes OES. Det er reservedele, som sælges af bilfabrikkerne 

selv. De er dog ikke (nødvendigvis) identiske med de originale dele, 

men er af en acceptabel, men måske lidt dårligere kvalitet end OE.

For at gøre det besværligt, så kan en fabrikant af udstødningssyste-

mer måske levere alle tre typer. Således har Dansk Lyddæmperfabrik 

leveret både OE og OES lyddæmpere til Triangel-køretøjer, samtidig 

med at fabrikkens hovedproduktion var AM lyddæmpere til mange 

forskellige køretøjer. Mens dæk, tændrør og lamper var standardpro-

dukter, der passede til en lang række forskellige bilmærker, havde et 

udstødningssystem sin helt specifikke udformning til et enkelt type 

køretøj.

Efterhånden som antallet af forskellige køretøjer voksede, måtte 

udvikling af nye modeller sættes i system. Man indgik i et mere syste-

matisk samarbejde med automobilværksteder, som kontaktede fabrik-

ken, når nye modeller kom til reparation. Herefter kunne konstruktører 

fra fabrikken låne bilen mod en vis honorering og herefter i ro og mag 

udarbejde en nøjagtig kopi efter de udvendige fysiske mål.

Det er faktisk i princippet denne metode, man har benyttet ved ud-

vikling af reservedele i hele Dansk Lyddæmperfabrik/Walkers historie. 

Man har egentlig ikke ønsket at kopiere den originale del. Dels er 

det ikke lovligt at kopiere en konstruktion, og dels var det vigtigere 

at fremstille reservedelen, så den passede til fabrikkens maskiner. 

Desuden skulle konstruktionen være billig at fremstille, og undertiden 

kunne den måske endda blive bedre end originalen.

Lyddæmpere udgør en stor andel af reservedelene. Selvom der 

gennem tiden blev gjort særlig store fremskridt på at gøre dem lang-

tidsholdbare, hørte de stadig i 1990 til den tredjestørste gruppe af 

reservedele til biler efter koblinger og bremser. 

Buck’s amerikanske Humber vakte opsigt, når han kørte rundt i landet. Han 
kunne opdage en ny bilmodel parkeret på vejen, hvorefter han krøb ind under 
den nye bil for med ståltråd at tage mål til udstødningssystemets udformning 
(bilerne var ret højhjulede dengang). Nu kunne han måle afstandene og tage 
formen af lyddæmperen med hjem til fabrikken og udvide produktionen med et 
system til endnu et køretøj. 
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Luftbilledet er taget omkring år 1962. Der er blevet bygget enkelte haller til fabrikken, og muren ud mod jernbanen har fået firmanavnet påskrevet. Varemærket 
Lydex findes også, og så ved vi, at billedet er taget efter 1957, hvor det blev registreret.5 Omvendt er de helt store haller endnu ikke bygget, hvor byggeriet gik i 
gang år 1963.



15

Bucks produktion af udstødningssystemer var nu blevet en rigtig 

fabrik, hvorved den kunne leve op til sit navn Dansk Lyddæmperfabrik. 

For første gang blev der lokaler til kontorer, og der blev endda også 

ansat en uddannet salgs- og regnskabsmand, som kunne udarbejde 

prislister og andet salgsmateriale. Det regnskabsmæssige blev lagt 

i faste rammer, og der blev ansat en kontordame til fakturering. I 

selve fabrikken blev Buck tilsvarende aflastet, da Rudbæk blev ansat 

som værkfører. I 1951 afgik han til fordel for Børge Melbye, som blev 

udnævnt til overværkfører i 1962 (og som fulgte med fabrikken, da 

den senere flyttede til Middelfart).

Den store vækst - ny ledelse og aktieselskab

Da Buck i begyndelsen af 1956 var blevet alvorlig syg, indså han, at 

der måtte en ny ledelse til. Han aftalte derfor med sin ældste datter 

og svigersøn, at de skulle flytte til Odense for at overtage ledelsen 

af fabrikken. Svigersønnen, Chr. Sønnichsen, overtog den daglige le-

delse, og datteren Kristine gik ind som kontordame i administrationen. 

Samtidig blev Bucks nevø, Ole Buck, ansat som ingeniør i 1956, og en 

anden nevø, Jørgen Friis Buck, kom til som prokurist i 1958.

Det var nu blevet et rigtigt familieaktieselskab, hvor ikke alene 

stifterens familie ejede firmaet, men hvor også nøglestillingerne var 

besat med familiemedlemmer. Det var dog ikke uden problemer at 

have familiemedlemmer ansat, og begge de to nævnte nevøer forlod 

virksomheden efter et par år.

I 1950’erne var den kraftige vækst i biltrafikken for alvor begyndt. 

Bilkørslen havde været stærkt reduceret under krigen, og det va-

rede længe, inden den igen var oppe på niveauet fra 1939. Selvom 

der kom visse lempelser i slutningen af 1940’erne og de første år af 

1950’erne, kunne man først købe benzin frit igen i 1953. Køb af bil var 

også begrænset, men selv om de sidste restriktioner først forsvandt i 

1957, steg antallet af biler nu stærkt og tilsvarende antallet af kørte 

kilometre. Behovet for lyddæmpere steg kraftigt.

Dansk Lyddæmperfabrik udviklede sig hastigt. Mens der i 1952 

kun havde været omkring 10 ansatte,4 gik det for alvor stærkt, da 

familieaktieselskabet var blevet etableret.

Afsætningen gik strygende. Der blev for første gang udarbejdet et 

lagerkartotek, så man kunne holde styr på firmaets beholdninger. For 

at kunne servicere kunder i hovedstadsområdet blev der hos firmaet 

Apco oprettet et såkaldt konsignationslager, hvor lyddæmperfabrik-

ken havde sine produkter tilgængelige, og hvor Apco betalte det, der 

blev solgt.

Det første egentlige katalog blev efter mange besværligheder færdig 

i slutningen af 1957, og nu kunne man både internt på virksomheden 

og hos kunderne se hvilke produkter, som kunne leveres.  I 1959 ud-

kom et nyt katalog, og i 1961 et nyt med engelsk tekst beregnet for 

eksportsalget. Men da det blev udsendt til de danske kunder med et 

godt resultat, besluttede man fremover kun at udgive et engelskspro-

get katalog, hvor det næste udkom i 1962.

Man begyndte også at lave systematiske kunderejser rundt i landet, 

og i det hele taget knyttede man kontakt til de faste aftagere. Såle-

des sendte man hver jul et julekort sammen med en lille gave. Det 

startede i 1956 med et værktøjssæt og fortsatte de følgende år med 

vægtermometer, proptrækker, telefontavle og lighter.

Dansk Lyddæmperfabrik producerede i mange år kun lyddæmpere 

til reservedelsmarkedet, men i 1961 lykkedes det at blive leverandør 

af officielle reservedele til Ford Motor.

Også salget til udlandet kom i gang. Allerede i begyndelsen af 

1950’erne startede eksporten til de nordiske lande, og snart spredtes 

produkterne til det øvrige Europa, hvor Belgien f.eks. kom til i 1958. 

Dansk Lyddæmperfabrik deltog i den store automobilmesse i Frank-

furt i 1959. I 1960 kom Finland og Holland til som eksportområder, 
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Det blev en tradition, at firmaet sendte julekort ud til sine kunder. Tegningen 
til venstre viser fabrikkens placering uden for Odense og med nær adgang til 
færgen til Sjælland, hvor mange af de store kunder boede.

Stansepresser var nogle af de første maskiner, der blev anskaffet, da fabrikken 
begyndte at blive mekaniseret. Pressen på billedet fra 1958 var en af fabrikkens 
første og hørte til de mindre i forhold til de meget store presser, som fabrikken 
senere anskaffede sig.




