
 
 
 
 
 
Akkerupvej 16 (Montana), Akkerupvej 20 (Haarby Karosseri ApS) 
 
 
 
Tidl. Fengers Konservesfabrik, Luftfoto 1965  
 
 
Luftfoto fra ca. 1965, mens det stadig var Fengers Konservesfabrik, der var i bygningerne.  
Fengers Konservesfabrik startede i 1938 i bygningerne og lukkede i 1975.  
Januar 1977 købte Hansson og Knudsen nabovirksomheden Fengers Konservesfabrik. 
Bygningerne blev to år senere solgt til naboen, Hela Møbler v/Hans Jørgen Henriksen og Peter 
Lassen, der fra 1982 skiftede navn til Montana Møbler v/Peter Lassen, som hidtil havde lejet 
sig ind.  
Gennem årene har Montana udvidet bygningsarealet af flere omgange samt renoveret de 
hidtidige bygninger. Eneste bygning fra den daværende konservesfabrik er hovedbygningen 
med tårnuret. 
På billederne ses også Erik Hauch Fengers privatbolig, som på et tidspunkt husede rådgivende 
ingeniørfirma Hilcon v/ingeniør Henning Bak Isaksen. 
-  En anden virksomhed, som også fik til huse i den tidl. konservesfabrik var: 
Haarby Karosserifabrik v/Johannes Marius Andersen, som startede den 1. juli 1927 på adressen 
Strandgade 10. Johannes Marius Andersen byggede sin første ambulance i 1946.  I 1968 over- 
tog de to sønner Ejner og Bent Andersen forretningen, og i 1979 flyttede de til Akkerupvej, 
hvor de købte en del af bygningerne af Hansson og Knudsen, idet pladsen i Strandgade var 
blevet for trang. Efter en ombygning fik virksomheden virkelig gode arbejdsforhold, som var 
medvirkende til, at produktionen blev fordoblet. Brødrene var enige om, at selvom der ikke 
skulle udvides yderligere, så var det tvingende nødvendigt at have et vågent øje med alt 
indenfor branchen. Altså kort og godt: Følge med tiden! 
Oprindeligt modtog Haarby Karosserifabrik bilerne (redningskøretøjerne) næsten nøgne og 
byggede dem op fra fronthjelm og bagud, ligesom de sørgede for interiøret og 
færdigmonteringen.  
Nuværende ejer af virksomheden er Leif Hemsen og firmanavnet er ændret til Haarby Karosseri 
ApS. Det er fortsat løsninger til opbygning af køretøjer til specielle formål, man fokuserer på i 
firmaet. 
Den 1. juli 2017 kunne firmaet fejre 90 års fødselsdag.  
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