
  

 

 

 

 

Brdr. Michaelsen lægger navn  

til torv i Hedensted 

De tre brødre, Johannes, Laurits og Verner Michaelsen havde i 

perioden 1945-1974 stor betydning for Hedensteds udvikling til 

industriby. Det honorerer kommunen ved at opkalde et torv i 

byens centrum efter dem. 

Fredag 5. oktober kl. 11. bliver den del af Bytorvet i Hedensted, hvor 

Hedensted Apotek og Matas ligger, til Brdr. Michaelsens Torv. De på-

gældende butikker vil dog fortsat bevare adressen Bytorvet. 

De tre Michaelsen-brødre stammede fra Hedensted og flyttede i 1945 

tilbage til byen, hvor de i de følgende år skabte et sandt industrieventyr 

primært på Vejlevej 21. Brdr. Michaelsen var kommunens absolut stør-

ste virksomhed i perioden frem til 1974, hvor flere end 10.000 gennem 

årene var på lønningslisten. Dengang blev brødrene nævnt sammen 

med entreprenante erhvervsmænd som Mads Eg Damgaard (Egetæp-

per), Poul Due Jensen (Grundfos) og Ole og Godtfred Kirk Christiansen 

(Lego). 

Hovedproduktet var en olieregulator, men brødrene engagerede sig og-

så i hestestutteri, minkdrift og drev møntvaskerier i Tyskland. De byg-

gede det på daværende tidspunkt største metalstøberi i Danmark på 

Dalbyvej. Det brændte i 1968, og grunden blev solgt til Brugsen, som i 

dag er genbo til det nye Brdr. Michaelsens Torv. 

I bestræbelserne på at tiltrække kvalificeret arbejdskraft byggede de 

blandt andet funktionærboliger på Rosenvænget i Hedensted. 

”De tre brødre kan tilskrives en stor del af æren for Hedensteds udvik-

ling til industriby. Flere nuværende, lokale virksomheder udspringer af 

Brdr. Michaelsen, og derfor synes byrådet, at de fortjener at der bliver 

sat et minde om deres store indsats for byen. Rigtig mange borgere har 

gennem årene arbejdet i brødrenes virksomheder og har minder og hi-

storier fra perioden,” siger borgmester Kasper Glyngø, der vil forestå 

den officielle indvielse af torvet.  

I 1974 blev virksomheden Brdr. Michaelsen likvideret, da banken afslog 

at yde økonomisk støtte til en redningsplan. Vejlevej 21 blev derfor 

overtaget af BM Control, som senere blev opkøbt af det tyskejede 

Dungs.   

Michaelsen-familien vil ved indvielsen være repræsenteret af blandt an-

dre Jan og Jens Michaelsen, der er sønner af to af grundlæggerne af 

Brdr. Michaelsen. 

For mere information:  

Kasper Glyngø, borgmester Hedensted Kommune, tlf.: 2924 4174 
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