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FORORD

Det er mig en stor glæde, at få lov at skrive forord til denne bog om Saxkjøbing Sukkerfabrik.
Da min familie og jeg, kom som tilflyttere i 2001 og begyndte at renovere disse historiske
bygninger, følte man uvilkårligt respekt for den tids gennemførte byggestil, hvortil
grundstenene blev lagt for 100 år siden.
Ved gennemgang af bygningerne får man indblik i, hvordan man hele tiden har måttet følge
udviklingen i den moderne sukkerproduktion.
Vi glædes hver dag over dette imponerende bygningsværk, hvor datidens traditionelle
håndværk blev udført med stolthed og flid.
Jeg sætter pris på, Foreningen Forskergruppen Støvmidernes arbejde med bogen om
Saxkjøbing Sukkerfabrik, som er en vigtig del af egens historie.

Saxkjøbing Sukkerfabrik den 06-01-2009.
Martin Bugge Skibsted.
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INDLEDNING

Vi vil med denne bog prøve at beskrive tilblivelsen af Saxkjøbing Sukkerfabrik, som startede
bygningen af fabrikken i 1909 altså for 100 år siden. Ligesom vi vil fortælle lidt om hvad der
gik forud for bygningen af sukkerfabrikken.
Alt hvad der er sket i de 100 år kan vi naturligvis ikke beskrive, men vi har forsøgt at få det
vigtigste med.
Der fortælles om transporten, til lands og til vands, af de mange tons roer og store mængder
affald, samt den store betydning Saxkjøbing Sukkerfabrik fik for Sakskøbing Landsogn og
Sakskøbing Købstad.
Bogen er rigt illustreret med helt unikke billeder fra de 100 år, som vi har lånt af
Lokalhistorisk Arkiv i Sakskøbing og billeder fra Rene Larsens Fotosamling.
Bogen om Saxkjøbing Sukkerfabrik i hundrede år, er blevet til i samarbejde med Saxkjøbing
Sukkerfabrik v/ Pia og Martin B. Skibsted som også har støttet projektet økonomisk.

Forskergruppen Støvmiderne
Sakskøbing 2009.
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Hvad skete før 1909
Avisen Stiftstidende skriver den 11. februar 1890 følgende:
Som en solstråle fra en overskyet himmel, kom De Danske Sukkerfabrikkers tilbud til
Sakskøbing om at de ville købe jord ved havnen og anlægge bolværk og bådehavn, når blot
byrådet ville sørge for, at havnetaksten for sukkerroer og affald blev nedsat fra 1 øre til en ½
øre pr. center.
Sakskøbing fik lov at nedsætte taksten af ministeriet, men da det blev meddelt
Sukkerfabrikkerne, erklærede de at de ikke længere kunne stå ved deres tilbud, at udskibe roer
over Sakskøbing havn.
Der bliver forsøgt en gang til omkring år 1900 at få en sukkerfabrik eller saftstation til byen.
En kreds af borgere med doktor Holger Rørdam i spidsen, som dengang var ejer af det areal
der hedder Saxemarken, forsøgte at overtale De Danske Sukkerfabrikker til at lægge en fabrik
på dette areal, men planerne blev aldrig til noget.

Det var dette område i Saxemarken der eventuelt var påtænkt en Sukkerfabrik,
foto ca. 1910.
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Forhandlinger om bygning
af Saxkjøbing Sukkerfabrik
I begyndelsen af januar 1909 henvendte godsinspektør Olsen, Hardenberg (Krenkerup) og
købmand, direktør i firmaet Qvade, Rasmussen og Faber Fritz Rasmussen i Sakskøbing sig til
Maribo Sukkerfabrik og forespurgte, hvilke betingelser der var fra De danske Sukkerfabrikker
for at anlægge en saftstation eller sukkerfabrik ved Sakskøbing, idet der på Sakskøbing egnen
var flere landmænd, der ønskede at dyrke sukkerroer.
Roerdyrkning og de fordele der knyttede sig til den, var ikke ukendt på Sakskøbing egnen,
hvor der trods den lange vej til Sakskøbing stations ubekvemme læsseplads og dyre
jernbanefragt, der havde længe været dyrket roer. Kampagnen 1908-1909 på ca. 200 tdr. land,
blev leveret til Maribo Sukkerfabrik, der havde en repræsentant, en såkaldt pladsmand i
Sakskøbing.
Købmand Fritz Rasmussen var Sakskøbings storkøbmand og som sådan stærkt interesseret i
den opgang han vidste, ville komme, når sukkerroedyrkningen rigtig kom i gang, hvis der
kom en sukkerfabrik.
Fritz Rasmussen var den mand der holdt sammen på hele bevægelsen fra den dag den første
henvendelse skete til De Danske Sukkerfabrikker og til sukkerfabrikken stod klar.
Godsinspektør Olsen repræsenterede de store gårde under Hardenberg (Krenkerup). Han var
en mand, man måtte regne med og det af tre grunde.
For det første skulle næsten alle roebanerne føres frem over Hardenbergs jorder. For det andet
fandtes der næsten intet grus på Østlolland udenfor Hardenberg, og for det tredje var det
godsinspektør Olsen, der skulle afgive garantier for, at Hardenbergs store forpagtergårde ikke
skulle opgive roedyrkningen.
Den 27. og 30. januar 1909 afholdt de interesserede landmænd møde hos Fritz Rasmussen,
den 6. februar var der tegnet 1500 tdr. land med sukkerroer.
Den11. februar modtager DDS fra Fritz Rasmussen de første tegningslister sammen med et
forslag til anlæggelse af smalsporede roebaner.
Spørgsmålet om en grænselinje mellem sukkerroearealer til Nykøbing Sukkerfabrik og til den
eventuelle fabrik ved Sakskøbing tages op til drøftelse.
Den 6. februar er tegningen af arealet til sukkerroedyrkningen gået ganske godt.
Landmændene er dog noget mistænkelige ved, hvor man skal få folk fra til at passe roerne.
Det er derfor besluttet at afholde et møde førstkommende mandag med kendte roedyrkere fra
Vestlolland. Hvor man sikkert kan få anvisning på, hvorledes man kan få arbejdet med roerne
udført.
Den 30. marts gik landinspektør Edvard Jensen i gang med at tage mål af de grunde DDS
havde valgt og taget på hånden gennem prokurator Koefoed i Sakskøbing. Og med at foretage
grundundersøgelser.
Den 6. april 1909 er der tegnet 2481 tdr. land sukkerroer, den 7. april begynder man
forsøgsvandboringer på de grunde, man har sikret sig, ligesom man forhandler med
Lollandsbanen om anlæg af et sidespor ind til den nye fabrik eller saftstation.
Den 17. april ansøger DDS amtsrådet om tilladelse til at anlægge sporveje på vejrabatterne.
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Den 23. april indlægges de påtænkte roebaner på et kort. Man har opgivet den tanke at lægge
banerne i vejrabatten og i stedet lægge dem ind over roedyrkernes jorder.
I løbet af maj 1909 er der mange møder og tegningen af arealer til dyrkning af roer er snart
opfyldt, idet der er tegnet 3100 tdr. land, hvoraf 200 tdr. land er på øerne i Smålandshavet.
Den 12. juni 1909 stiller De Danske Sukkerfabrikker følgende krav:
1: Kontrakterne må foreligge fuldt udfyldte og i fuldgyldig form for alle arealer, som De
Danske Sukkerfabrikker accepterer.
2: Fornøden tilladelse til anlæg og drift samt fornøden jord til de aftalte roebaner.
3: Ordning af afløbsforhold for fabrikkens spildevand med dertil hørende grøfter eller
ledninger.
4: Ret til sporforbindelse med Lolland - Falster Jernbane, samt ret til havnebane.
5: Ret til at gå under nævnte bane med en sydgående roebane.
6: Ordning af havneforhold, ansættelse af havne- og bropenge, ej højere end i Bandholm.
7: Plads i havnen til at kunne svaje med 150 fods dampskib og fornøden ladeplads.
8: Ordning af købet af de 3 af selskabet på hånden tagne ejendomme til samme pris, som de
ville havde kostet, hvis handelen var sluttet inden den 11. ds.
Købmand Fritz Rasmussen sikrer sig de to gårde og den ene ejendom, da tidsfristen for købet
af dem er ved at udløbe.
Den 17. juni bliver der enighed med DDS om at de anlægger de private roebaner for
roedyrkerne og låner dem pengene dertil i 15 år.
Lånet skal afdrages og forrentes med lige summer i 15 år, og roedyrkerne hæfter solidarisk for
lånet.
Den 14. juli er de sidste garantier på plads, og det er nu sikkert, at der bliver bygget en
sukkerfabrik i Sakskøbing til opstart i oktober 1910.
De Danske Sukkerfabrikker påtager sig at skaffe fabrikken færdig til begyndelsen af
roehøsten 1910, ledelsen af anlægget bliver foretaget af selskabets egne ingeniører.
Den 18. juli 1909 rejser direktør Millinge og G. F. Barfoed til Tyskland for at indbyde
forskellige firmaer til at give tilbud på levering af maskineri til Saxkjøbing Sukkerfabrik.
Den 28. juli, roebanerne er nu sikret ved deklarationer, landinspektør Edvard Jensen fra
Nakskov fik den opgave at projektere roebanerne og føre tilsyn med anlægget.
Han har siden 1893 været beskæftiget med anlæg af roebaner.
Der føres forhandlinger med godsinspektør Olsen, Hardenberg om tilladelse til at tage grus til
banerne på Hardenbergs jorder.
Der findes samtidigt grus på byggepladsen ved Sukkerfabrikken.
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Den 24. august vedtager Sakskøbing byråd de forskellige krav De Danske Sukkerfabrikker
har stillet.
Efter at byrådet har givet sukkerfabrikken tilladelse til at lede spildevand ud i åen, ser fiskerne
en truende fare for deres næringsvej.
Direktør Barfoed ved Maribo Sukkerfabrik lover at se på spørgsmålet, da sukkerfabrikkernes
inspektør i denne tid er på rejse i udlandet for at undersøge, hvordan man kommer af med
spildevandet.
Sakskøbing byråd godkender havneudvidelsen, prisen bliver 45.000 kr. og arbejdet skal være
færdigt inden 26. juni 1910.

Bygningen af Saxkjøbing Sukkerfabrik

August 1909 begynder anlæggelsen af havnebanen fra fabrikken til Sakskøbing havns østlige
side.
I slutningen af september 1909 begynder entreprenør Rasmus Petersen på
jordreguleringsarbejdet, straks ved begyndelsen stødte man omkring en fredet gravhøj, på
flere begravelsespladser fra oldtiden. Dette gav anledning til, at man kom i forbindelse med
Nationalmuseet, som på visse betingelser stillede sig velvilligt overfor ønsket om sløjfning af
gravhøjen.
Der søges tilbud på boring efter vand, en ingeniør og en formand antages til at være på
byggepladsen.
Der købes mursten og spørgsmålet om boliger og kontorbygning overvejes.
Som arkitekt blev antaget H. C. Glahn, Nykøbing F., der i mange år havde været selskabets
arkitekt ved de mange nybygninger.
Ifølge sagens natur faldt alt det indvendige udenfor arkitektens område, idet de opgaver der
her skulle løses var rene ingeniøropgaver eller dels specielle sukkertekniske opgaver.
I oktober 1909 påbegyndes støbningen af fundamenterne til fabriksbygningen, arbejdet med
havnebanen går stødt frem, et lille hus kommer i vejen, fordi huset grund skar sig mellem
havnebanen, huset købes.
I november 1909 påbegyndes sætningen af fabrikkens granitsokkel, fabrikken yder tilskud til
lønning af en ekstra politibetjent for 1 år.
I december 1909 påbegyndes Døllefjelde roebanen af entreprenør Schultz.
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Murermestrene Klein og Hansen påbegynder opførelsen af fabriksbygningen og
tømrerarbejdet overdrages tømrermestrene Poulsen og Christiansen.
Støbejernssøjler og jernbjælker begynder at ankomme, jernbanevognene kan nu føres et
stykke ind på sidesporet fra Lollandsbanen.
Februar 1910 indrettes et midlertidigt kontor for sukkerfabrikken i Sakskøbing, bestyreren
flytter til Sakskøbing, hvor et lille hus lige overfor den senere kontorbygning tages i brug som
bestyrerbolig.
Efterhånden som der bliver brug for funktionærer til den nye fabrik flytter de til byen.
I april 1910 rejses taget over kogerisalen og udgravningen til skorstensfundamentet
påbegyndes.
Lollandsbanen udbyder bygning af 2 viadukter til brug for roebanen.
Det første maskineri, nemlig fordampeapparater ankommer og opstillingen påbegyndes.
I maj 1910 påbegyndes kloakering af fabrikspladsen, forholdene havde gennem vinteren
været ganske umulige, hvor vognkørsel kun kunne foregå ad interimistiske svelleveje og
personer kunne kun færdes i træskostøvler.
Havnebanen er så vidt færdig, så den nu kan befærdes med lokomotiver, det var en uhyre stor
hjælp at få den bane i gang, den oprindelige vognmandstransport ad landevejen havde været
meget besværlig.
Skorstensfundamentet bliver færdigt, og der ankommer stadig maskineri og
monteringsarbejdet fortsætter.
I juni 1910 beskæftigedes ved fabriksanlægget og roebaneanlægget i alt 461 mand.
I juli 1910 påbegyndes brolægningsarbejdet og svømmerendeanlægget. Vandboringerne er så
vidt fremme, at pumpespørgsmålet kan behandles og løses.
Da leveringen af maskiner foregår ret langsomt, aflægges der et kontrolbesøg på
hovedleverandørens værksteder i Tyskland.
Den 30. juli beskæftiges der i alt 722 mand.
I august og september 1910 fortsætter alle arbejder med stedse stigende intensitet, antallet af
arbejdere forøges og der udføres meget overarbejde, den 9. september var der 748 mand i
gang.
Den 20. september lykkedes det at prøve den store dampmaskine med damp.
Den 10. oktober 1910 var roebanen, bygninger, maskineri og pladsforhold så vidt i orden, at
man kunne sætte fabrikken i gang. Klokken 10 formiddag kom snittemaskinerne i gang, og de
første roesnitter gled ned i diffusionsbatteriet.
Den første kampagne forløb uden egentlige børnesygdomme, men selvfølgelig fandt der nogle
uheld sted, ligesom oparbejdningen ikke nåede sin fulde højde, da såvel ledere som mandskab
manglede fortrolighed med maskineri og apparater, som først længere tids arbejde kan give,
og som er af største betydning for en fabriks rolige drift.
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Den første bestyrer er G. H. Barfoed, der assisteres af ingeniørerne Mouier og Bibov Jensen,
bogholder Benzon, maskinmester Petersen og forvalterne Johansen og Nielsen, samt
sukkermester Pehrsson.
Den første kampagne sluttede den 14. januar 1911, så at den, når julestandsningen fraregnes
varede 3 måneder.
Der blev oparbejdet 1.350.000 ct. roer, der er leveret fra ca. 4.000 tdr. land, med fabrikkens
og roedyrkernes baner er indgået 16.570 roevognlæs.
Sukkeret er ført ad søvejen til København i 36 dampskibe.
Den officielle indvielse fandt først sted den 16. september 1911 og fejredes ved en stor fest.

Nogle af de vigtigste entreprenører og leverandører
Fritz Rasmussen, Sakskøbing, firmaet Qvade, Faber og Rasmussen.
Bloustrød og Stenstrup teglværker.
Rasmus Petersen, Holbæk: Jord- beton- og kloakarbejde.
Smith, Mygind, Hǖttemeier, København: Dampkedler.
Chr. Petersen, Maribo, Christoffersen, Holeby. W. Petersen, Nakskov, DDS egne værksteder:
Roebanevogne.
Sangenhausen Maschienenfabrik: Maskineri.
Hallstrøm, Nienburg a.d. Saale: Maskineri.
Främbs & Freudenberg, Schweidnitz: Maskineri.
Andersen & Jensen, København: Vægte.
F. Mogensen, København: Beholdere.
Hänschel & Sohn, Kassel: Lokomotiver.
Brøchner-Larsen & Co., Hellerup: Anlæg af roebaner.
Schultz, Nakskov: Anlæg af roebaner.
S.A. Klein og H. Hansen i Maribo: Murerarbejdet af fabriksbygningen.
C. F. Christensen, Sakskøbing: Diverse murerarbejder.
N. J. Nielsen, Rørbæk: Diverse murerarbejder.
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H. M. Jensen, Oreby: Diverse murerarbejder.
Emanuel Jensen & Schumacher, København: Skorstensbyggeri.
Brdr.Vennike, Stege: Pramme.
Haakon E. T. Lund, Sakskøbing: Blikkenslagerarbejde.
C. C. Paulsen & J. Christiansen, Sakskøbing: Tømrerarbejdet.
E. Abel, Nykøbing F.: Glarmesterarbejdet.
Forende Støberier: Diverse støbegods.
Axel Hülsen, Sakskøbing: Snedkerarbejdet.
W. Unmack, København: Tage og ovenlys.
Ingeniør Herman Bentzen, København: Mekaniske transportapparater.
Titan, København: Elektriske anlæg.
T. G. Christoffersen, Nykøbing F.: Smedejernsport.
Ingolf Jensen, København: Brøndboring.

Nogle oplysninger om materialeforbrug
Mursten og klinker:
Røde mursten – 978.750 stk.
Hvide mursten – 3.055.640 stk.
Klinker – 304.000 stk.
Tagsten – 23.750 stk.
Tagpap – 6.233 m²
Ruder – 15.730 stk.
Cement – 22.884 sække
Grus – 1.600 favne
Singels – 751 favne
Fundamentstøbning – 2.164 m³
Brændt kalk – 390.000 kg.
Desuden anvendtes store mængder grus og singels der blev gravet på selve byggepladsen.
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Lidt historie fra byggepladsen
Fra den dag, jordarbejdet blev påbegyndt i september 1909 og indtil fabrikken kom i gang den
10. oktober 1910, foregik der ret mangeartede og betydelige jord – og betonarbejder.
Byggearbejdere og monteringsarbejdere arbejdede på højtryk, for det var bestemt, at de roer
der voksede på markerne i 1910 skulle forarbejdes på den nye fabrik.
Vinteren 1909-1910 var meget mild, så frosten lagde ingen hindringer i vejen for arbejdets
udførelse.
Men murerne havde nogle problemer på grund af den meget væde. Der var blevet tilført
byggepladsen store mængder mursten, som ikke blev overdækket. De var derfor gennemvåde
og kunne ikke suge vand fra mørtelen. De nyopførte murepiller stod og vaklede, og kun en
meget besværlig tilførsel af tørre mursten muliggjorde arbejdets uforstyrrede fortsættelse.
De meget urolige murere og murerarbejdsmænd benyttede sig af at roerne var sået og
fabrikken skulle være færdig til kampagnen 1910, der var et utal af strejker, efter at
murermestrene havde forlangt tempoet skruet op.
Da fabrikken omtrent var færdig, og man var begyndt på klinke gulvbelægningen, nedlagde
alle murersvendene arbejdet, fabrikken erklærede sig så rede til at opgive gulvbelægningen og
i stedet klare sig med interimistiske bræddegulve den første kampagne. Så opgav murerne
striden og fuldendelsen gik sin rolige gang.
Tømrersvendene havde også deres konflikter med deres tømrermestre, men i modsætning til
murerne kom de ret hurtigt tilrette om lønspørgsmålene.
Monteringen blev foretaget dels af danske og dels af tyske montører, ved roebanens
anlæggelse havde en del svenske folk arbejde.
Det var en betydelig mængde mennesker, der var samlet til udførelsen af arbejdet, så mange
var der, at de ikke kunne få logi i Sakskøbing og dens nærmeste omegn, man boede blandt
andet i dertil opførte barakker, samt uden tilladelse i private lader hos forskellige landmænd.
Byens gader genlød af fremmede tungemål, tysk, svensk og polsk hørtes, ligeså meget som
dansk, polakkerne var i fuld gang med roemarkerne.
Om aftenen når skarerne vandrede fra værtshusene til deres logi, lød skrig og sang fra alle
sider, priserne på værelser og livsfornødenheder steg til den gang uanede højder i den lille by,
hvor 748 tilrejsende arbejdede.
En særlig livlig tilvækst fik man af et hold arbejdsledige fra Helsingør Skibsværft. De blev
ikke længe, men afsluttede deres ophold i Sakskøbing med at deltage i en fest i Radsted
Forsamlingshus, hvor de leverede ”Slaget ved Radsted” og sejrede over de indførte og
politiet, der næste dag forgæves søgte efter de fremmede, de var allerede flygtet med
morgentoget.
Pinsen 1910 blev fejret på byggepladsen på en måde, der endte i fuldstændig vildskab og hen
på eftermiddagen hvilede alle og alt arbejde.
Under byggearbejdet indtraf kun to alvorlige ulykkestilfælde men rigtig mange mindre uheld.
De to alvorlige var, da en tysk montør styrtede ned fra betydelig højde og kom alvorligt til
skade, og da en arbejdsmand blev ramt af en bjælke, der styrtede ned fra taget og slog ham
ihjel på stedet.
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Der bliver skrevet i Østlollands Avis august 1910:
Der er nu igen sket en alvorlig ulykke under bygning af sukkerfabrikken, på en båre
sammentømret af 4 rå brædder, førtes en hårdt kvæstet tysk montør til sygehuset med
hestevognen.
Kusken kunne næsten ikke udholde at høre den stakkels mands forfærdelige smerter, mens
han kørte til sygehuset.
Kunne sukkerfabrikken ikke anskaffe en rigtig ambulancevogn, når der på sådan en stor
arbejdsplads arbejder 700-800 personer, så kunne de til skadekommende komme anstændigt
til sygehuset, uden for store smerter.
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Billeder 1909 – 1910

Der købes 35 tdr. land af gårdejer Lars Olsen Slente på Nykøbingvej til bygning
af Sukkerfabrikken, foto 22-09-1909.

Der købes også 8 tdr. land af parcellist Ferdinand Pedersen, samt 1 tdr. land af
gårdejer Rasmus Foged på Nykøbingvej, foto 22-09-1909.
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De første bygninger begynder at skyde op, foto 29-09-1909.

De første udgravninger begynder, foto 29-09-1909.
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Der bliver gravet og støbt grund til fabrikken, foto 23-11-1909.

Der graves grus og andre materialer til bygningen af fabrikken, foto 23-11-1909.
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Marts 1909 fabrikken begynder at tage form, foto 15-03-1910.

Her ser vi fabrikken fra den anden side i marts 1909. foto 15-03-1909.
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Der gøres klar indvendig i fabrikken, foto 15-03-1910.

Der er gang i byggeriet marts 1910, foto 15-03-1910.
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Der er gang i diverse jernkonstruktioner, foto 15-03-1910.

Vi er nået april 1910, her ser vi fabrikken indvendig, foto 02-04-1910.
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Fabrikken tager yderligere form i april 1910, der har været en kort arbejdsnedlæggelse
på grund af, at stenene var for vandholdige, foto 02-04-1910.

Her ankommer en hel del jern til fabrikken, foto 23-04-1910.
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Der er i maj begyndt at ankomme maskiner til fabrikken, foto 12-05-1910.

Der er gang i murerarbejdet, murersvendene har haft nedlagt arbejdet på grund
af, at mesteren har nægtet at betale mere end 43 øre i timen, foto 12-05-1910.
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Der bliver foretaget nogle meget store udgravninger ved fabrikken, foto 12-05-1910.

Her bygges bolig til fabriksbestyreren ud mod Nykøbingvej, foto 12-05-1910.
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Der bygges også boliger til funktionærerne på fabrikken, foto 04-06-1910.

Her ser vi et murersjak i gang med murerarbejdet, foto 04-06-1910.

22

Dampkedler begynder at ankomme fra firmaet Smith, Mygind og Hüttemeier
i København, foto 04-06-1910.

Der er begyndt et stort monteringsarbejde, foto 04-06-1910.

23

Vi er nu nået juli 1910, fabrikken tager yderligere form, foto 05-07-1910.

Der er gang i monteringen af fabrikken, foto 05-07-1910.
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Der mangler meget før fabrikken er færdig, foto 23-07-1910.

Der er gang i byggepladsen udvendig, foto 23-07-1910.

25

Der er opstillet er del maskiner i august 1910, der var en del tyske montører
til monteringen, foto 17-08-1910.

Vejerboden er ved at være færdig, foto 17-08-1910.
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Der var også tid til en fyraftensøl, foto 31-08-1910.

Der bliver lagt rør til Sakskøbing Å, foto 31-08-1910.
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Der var også tid til fotografering, foto 25-09-1910.

Der er gang i den sidste montering, foto 25-09-1910.

28

Nu er vi så langt fremme at fabrikken snart er klar til start, foto 25-09-1910.

Der mangler stadig lidt arbejde og oprydning, foto 25-09-1910.

29

Stempelpumpe med hydrofor, pumpen blev brugt til at pumpe sukkersaft med,
foto 25-09-1910.

Valse brugt til valsning af store ringe til alle de mange trykbeholdere der er
blevet monteret på fabrikken, foto 25-09-1910.
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Så er fabrikken snart klar til første kampagne, foto 02-10-1910.

Så er der kommet reservedele på lager, foto 02-10-1910.

31

Fabrikken er klar, foto 04-10-1910.

Sukkerfabrikken står klar til indvielsen den 10-10-1910 – kl. 10.
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Årene 1911-2001
Sukkerfabrikken og betydningen for
Sakskøbing og omegn

Der sker så mange udvidelser og fornyelser i alle de næste år, så kun de væsentligste ting er
med, samt en beskrivelse af betydningen for Sakskøbing og omegn, samt transporten af roer
til lands og til vands.
Allerede i juli 1911 lægges grunden til en ret anselig nybygning ved sukkerfabrikken.
Bygningen der skal være 130 fod lang og 80 fod bred, bliver i 2 etager og den kommer til at
ligge øst for hovedbygningen, og vil blive indrettet til melassekogeri, så melassen kan
omdannes til melassefoder.
Murerarbejdet er overdraget N. J. Nielsen i Rørbæk, M. Jensen i Oreby og C. F. Christensen i
Sakskøbing, medens tømrerarbejdet er overdraget Poulsen i Sakskøbing og Christiansen i
Rørbæk.
Årene under 1. verdenskrig 1914-1918 bliver nogle vanskelige år på grund af mangel på
forskellige reservedele og en del andre varer.
For Sakskøbing landsogn havde fabrikken en stor betydning, landejendommene og særlig
byggegrundene steg betydeligt i værdi. Der blev anlagt en ny vej, som vi i dag kender under
navnet Saxes Alle, alle byggegrunde blev solgt meget hurtigt da man begyndte på fabrikken,
også andre steder i Rørbæk blev der bygget huse blandt andet på Møllevej, Nykøbingvej,
Guldborgvej, Møllevej og Orebyvej.
Da det nærmest var unge arbejderfamilier der kom til at bo i husene, steg børneantallet så
skolen blev i disse år udvidet 2 gange.
Folketællinger viser at Sakskøbing landsogn voksede med ca. 2000 personer i perioden 1911
til 1921.
Der var også store udgifter til at holde vejene i orden på grund af alle de hestekøretøjer og
mindre lastvogne, der skulle til og fra fabrikken med roer og retur med affald.
Der kom også en hel del nye forretninger til Rørbæk, blandt andet en ny brugsforening, samt
en slagter og nogle købmandsforretninger.
En kendt mand i Rørbæk sagde da sukkerfabrikken blev bygget:
Nu betaler Baronen den halve skat og Sukkerfabrikken den anden
halvdel, og så betaler vi andre resten.

Tidligere blev sognets sager styret nærmest af gårdmænd, men efter fabrikken kom i gang er
der blevet valgt ikke mindre end 4 sukkerfabriksarbejdere ind i sognerådet, og
sognerådsformanden står nu på vejerboden og vejer hestevogne.
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Engene som ligger uden om fabrikken fyldes op med roejord og er blevet til byggegrunde, de
blev før i tiden brugt til kolonihaver. De lave områder ved Saxes Alle er på begge sider fyldt
op med fyld fra fabrikken, blandt andet hvor der i dag er campingplads.
For Sakskøbing købstad betød anlægget af en sukkerfabrik et stort fremstød i dens udvikling
ikke mindst for forretningslivet.
For selve byens vedkommende var det først og fremmest en udvidelse af havnen der var på
dagsordenen.
Besejlingsforholdene på havnen var ganske utilstrækkelige til at tage imod al den trafik som
en sukkerfabrik ville føre med sig.
Det drejede sig om store partier kul, kalksten, briketter, cinders, kunstgødning, samt det
sukker der skulle udskibes fra havnen.
En forbedring af forholdene havde også stor betydning for byens købmænd.
Der kom i årene 1911 til 1922 store udvidelser af havnen, så den kunne klare den megen
trafik. Samtidig ansattes der en havnefoged til hvem der umiddelbart ved havnen opførtes en
embedsbolig.
Sakskøbing toldkammer som på det tidspunkt, da fabrikken blev anlagt, sorterede under
Maribo toldkammer, blev selvstændigt toldsted som følge af den forøgede trafik og
toldvæsenets tilsyn med sukkerproduktionen. Ligeledes fik byen en skibsmægler, idet der
allerede ved fabrikkens anlæg blev givet bestalling til en sådan.
Pramtransport af roer fra øerne i Smålandshavet havde stor betydning for fabrikken, for der
dyrkedes mange roer på øerne.
Der fandtes fra begyndelsen en vejestation på Fejø og i 1912 blev der anlagt en på Femø.
Transporten af roer fra Fejø sørgede fabrikken selv for, medens transporten fra de andre øer
påhvilede roedyrkerne selv, denne transport blev foretaget med mindre skibe.
Men i løbet af årene overtog fabrikken selv transporten af alle roer.
Fabrikkens pramflåde bestod fra begyndelsen af 3 omtrent lige store pramme på ca. 50
register netto tons, de blev bygget af Brødrene Vennike i Stege.
Denne flåde blev udvidet 1918 med 2 mindre pramme på ca. 10 tons, der blev også fra
Næstved havn lejet pramme på ca. 40 tons, i 1921 blev der på Bandholm skibsværft bygget to
pramme af samme størrelse som de oprindelige tre.
Den store hindring lå i vanskeligheden med at skaffe en god bugserbåd, da fabrikken ikke
ejede en egen båd, var det nødvendigt af leje fra forskellige steder, nogle udførte transporten
ganske tilfredsstillende, men andre lod derimod meget tilbage med hensyn til
driftsikkerheden.
I 1920 anskaffede Sakskøbing havn sig en bugserbåd med navnet Havkatten, men på grund af
man ikke kunne blive enige om lejen, købte sukkerfabrikken den i marts 1921.
I løbet af årene når fabrikken at anskaffe sig 10-12 pramme, der hver kunne laste ca. 100 tons.
Havkatten tjente sukkerfabrikken i 39 år indtil 1960 hvor transporten ophørte.
Transport af roer og affald med roebanerne havde stor betydning, roebanerne blev dannet ved
at man oprettede et selskab med navnet ” Sakskøbing og Omegns Baneinteressentselskab”.
Sukkerfabrikken anlagde selv havnebanen og alle sporarealer på fabrikken.
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Prisen for transport af roer var fastsat ens for alle, uanset hvor i området man boede. Selv de
dyrkere der boede umiddelbart op til fabrikken og selv leverede deres roer med hestevogn,
måtte deltage i finansieringen af roebanerne, idet man gjorde gældende, at uden banernes
bygning var fabrikken aldrig blevet bygget.
Anlæggelsen af banerne omkring Sakskøbing strakte sig over godt 10 år, således at nettet
nåede sit fulde omfang først i tyverne, hvor der fra fabrikken udgik 5 hovedstrækninger, som
alle delte sig i flere sidebaner.
Roebanen ved Godsted voldte problemer på grund af en mosestrækning, her havde banen
forbindelse med Maribo banen.
Først på året 1924 var sporet over mosen klar, og man hensatte om aftenen en vognstamme
fyldt med grus som belastningsprøve.
Næste morgen mødtes bestyrerne fra Maribo og Sakskøbing for at overvære det historiske
øjeblik da sporet holdt, men da var alt sunket i mosen.
Bestyreren fra Maribo sagde dog ”Vi fortsætter trods alt, DDS giver ikke op” og lige før
kampagnen 1924 var sporet klar.
I 1952 var roebanenettet 100 km – især gennem udvidelser mod syd og sammenkoblingen
med Maribo banen gjorde at banen fik den længde, der var 10 damplokomotiver og ca. 700
vogne, der kom senere nyere diesellokomotiver til.
I 1965 nedlagdes samtlige roebaner under Sakskøbing Sukkerfabrik, og i løbet af 1966
begyndte man at pille sporerne op.
2 verdenskrig 1940-1945 fik betydning for produktionen på sukkerfabrikken, på grund af de
mangler der opstod. Der blev trods de vanskelige år alligevel bygget på området, i 1942 bliver
sukkerhuset forlænget med en 60 m lang og 21 bred bygning, bygget i jernbeton med buetag,
dette byggeri påkaldte sig stor opmærksomhed.
I takt med tidens udvikling steg fabrikkens oparbejdning og var i 1958 ca. 2800 tons roer pr.
døgn sammenlignet med 1921 som var på 1333 tons roer pr. døgn.
I årene 1960 til 1965 gennemførtes større ombygninger og modernisering af Saxkjøbing
Sukkerfabrik.
På grund af, at sukkerraffinaderiet Phønix i København stod for nedlæggelse, blev der
indbygget et sukkerraffinaderi i Sakskøbing. Fabrikken fremstillede i kampagnen hele DDS s.
produktion af raffinerede varer.
På samme tid bygges den 6 etagers høje styksukkerfabrik, kaldet Pakkeriet, med tilhørende
sukkersiloer. Endvidere forøgedes fabrikkens oparbejdning til ca. 4200 tons roer pr. døgn.
Der bliver efterhånden mindre behov for roeaffald som foder, derfor bygges i 1967 et tørreri
til tørring af roeaffald i kampagnen og lucerne i sommermånederne, dette tørreri indstiller
tørringer af lucerne i 1975 på grund af de høje brændselspriser.
Samme år afsluttes opfyldningen jordbassinerne på fabrikkens områder, og der bliver lagt en
ca. 9 km. lang rørledning til udpumpning af smudsvand, som indeholder jord fra de afvaskede
roer, til nogle lavtliggende engarealer i området Kaløgrå ved Tårs.
I 1973 sidst på året opstod den første energikrise og der blev indført olierationering.
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Sukkerfabrikken var baseret på 100 % oliefyring, men allerede i december 1973 besluttedes,
at fabrikkens tre kedler skulle ombygges inden kampagnen 1974. så der kunne fyres både med
kul og olie.
I kampagnen 1977 var fabrikkens brændstofforbrug 82 % kul og kun 18 % olie, og der blev
oparbejdet 5095 tons roer pr. døgn.
I nogle år fra 1975 til 1981 var der underproduktion af sukker inden for EF.
Sukkerfabrikken kørte i disse år nogle sommerkampagner, hvor fabrikken raffinerede
importeret rørsukker fra Cuba.
I 1989 planlagdes en gennemgribende fornyelse af hele fabrikkens styring og automatisering
efter de nyeste principper, i løbet af 1990 blev denne ombygning væsentligt større end
planlagt.
Efter diverse oplærings- og indkøringsvanskeligheder i kampagnen 1990 var alle problemer
overstået.
I kampagnen 1991 overvågede og styrede 2 operatører det meste af fabrikken fra et centralt
kontrolrum, i denne kampagne blev oparbejdningen reduceret til ca. 5000 tons roer, fordi
fabrikken modtog og raffinerede et stort parti roeråsukker fra en af de tyske fabrikker som
selskabet havde overtaget i det gamle Østtyskland.
Umiddelbart efter afslutningen af kampagnen 1991 kom meddelelsen om at DDS så sig
nødsaget til at indstille sukkerproduktionen på Saxkjøbing Sukkerfabrik.
Det kom som et chok for hele byen, at denne store arbejdsplads stoppede produktionen af
sukker. Der var i 1991 263 timelønnede medarbejdere og i oktober 1992 var der ansat 116
timelønnede arbejdere.
Der begyndte i 1992 en demontering af al slags maskineri og apparatur og en stor del af dette
blev sendt til selskabets fabrik i Anklam i Tyskland.
En del af maskinerne blev solgt til mange forskellige lande, blandt andet Peru og Thailand.
Styksukkerfabrik og pakkeri kørte videre og der blev i 1992 opført et stort anlæg til
modtagelse af sukker fra fabrikkerne i Nykøbing F. og Nakskov, den 1. juli 1992 overførtes al
sukkerekspedition fra Dan Sukker i København til Saxkjøbing Sukkerfabrik med
ekspeditionsanlæg indrettet i de tidligere lagre for foderpiller.
Saxkjøbing Sukkerfabrik fik fra 1. januar 1993 navnet Dan Sukker, Sakskøbing.
Kilder:
Østlollands Folkeblad
Lolland-Falsters Stiftstidende
Saxkjøbing Avis
Folketidende
Ny Dag
Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv
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Billeder 1911 - 2001

Hovedindgangen med kontorbygning til Saxkjøbing Sukkerfabrik, foto 11-04-1911.

Fabriksbestyrer Barfoed med hustru, denne flotte bygning er i dag nedrevet for
at give plads til en ny indkørsel, foto 11-04-1911.
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Saxkjøbing Sukkerfabrik, foto 11-04-1911.

Her ser vi kontoret indvendig, bemærk den flotte kakkelovn, foto 03-05-1911.
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Nybygning ved Sukkerfabrikken 1911, denne bygning skal indrettes til
melassekogeri, foto 02-09-1911.

Inspektion af det nye melassekogeri, foto 02-09-1911.
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Det modtages sukker på sukkerlageret, foto før 1921.

Saxkjøbing Sukkerfabrik indvendig, foto før 1921.
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Der modtages roer i roerenderne, foto før 1921.

Luftfoto af Saxkjøbing Sukkerfabrik, foto ca. 1921.
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Der arbejdes i roemarken, foto før 1921.

Polske roearbejdere i gang med lugning af roer, foto før 1921.

42

Der bliver losset roer på havnen 1910-1911, disse transporter foregik med fragtskibet
Saxtorp, i 1915 kom et dampskib til med navnet Frem, foto 1911.

Slæbebåd i havnen, bemærk roeprammene til venstre, foto før 1920.
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Sukkerskibet Adolf omkring 1920, havnen har stadig den gamle kran.

Der bliver losset roer på havnen med den nye kran, foto ca. 1938.
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Havkatten med 3 pramme gennem fjorden, der var en pramfører på hver pram.

Havkatten på værft i Sakskøbing 1948. Den fik en overhaling samt en ny
Alfa Diesel motor på 150 hk. Havkatten tjente Sukkerfabrikken i 39 år til
kampagnen sluttede i 1959.
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Klar til at losse roepramme, foto ca. 1942.

Sukkerskibene Erik af Odense og Henriette af Nakskov, foto ca. 1948.
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Saxes Alle blev hurtigt udbygget efter Sukkerfabrikkens start i 1910,
foto ca. 1920.

Guldborgvej er udbygget mellem 1911 og 1916, så Sukkerfabrikken havde stor
betydning for området, foto ca. 1918.

47

Sakskøbing købstad vokser også i forbindelse med at Sukkerfabrikken bliver bygget
dette luftfoto er fra 1934.

Luftfoto af havneområdet ca. 1948.
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Sådan kunne roer til fabrikken også transporteres, foto ca. 1958.

Gode heste kunne også bruges til at trække banevogne med roeaffald,
billedet er fra Krungerup ca. 1955.
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Roetog på vej til Sukkerfabrikken, foto før 1921.

Roekampagnen 1965, DA 5 foran vejerboden, denne maskine var kommet fra
Nakskov.
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To diesellokomotiver støder sammen i en kurve i Holmeskoven 1963.

Rangermaskine på Sukkerfabrikken, fabrikken havde 3 af disse med navnene
Klædeskabet, Soen og Føllet.
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Sukkerfabrikken bygger nyt roelaboratorium sidst i 1950erne.

Der måtte hjælp til at få roerne aflæsset sidst i 1960erne.
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Den nye pakkeribygning og siloer står færdige 1963-1964.
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Sukkerfabrikken med folkebygningen, foto ca. 1976.

Der bliver lastet sukker på Sakskøbing havn, foto ca. 1980.
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Nu kan alle roevogne selv sidetippe deres roer af i roerenderne,
foto ca. 1982 - 1983.
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Hovedindgangen til Saxkjøbing Sukkerfabrik, foto ca. 1988.

Levering af de sidste roer til Saxkjøbing Sukkerfabrik i 1991, billedet er taget
ved den nye, omfartsvej.
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Saxkjøbing Sukkerfabrik bliver afmonteret, foto 1992.
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Saxkjøbing Sukkerfabrik
2001-2009

I år 2001 købte Martin og Pia B. Skibsted Saxkjøbing Sukkerfabrik og gik i gang med at
renovere bygningerne.
I dag har 24 virksomheder lejet sig ind i sukkerfabrikkens bygninger.
Derudover er der etableret et nyt bynært boligområde på noget af fabrikkens jord.
I 2005 blev også Højbygård Papirfabrik i Holeby købt, som er Danmarks første sukkerfabrik.

Kilder:
Pia og Martin B. Skibsted.
Rene Larsens fotosamling.
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Saxkjøbing Sukkerfabrik efter Martin B. Skibsteds overtagelse af fabrikken,
foto 2004.

Danisco lejer pakkeriet og siloerne og en hel del haller, foto 2004.
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Sukkerfabrikkens diesellokomotiv ved Sakskøbing banegård. Dette lokomotiv
kommer fra den tyske sukkerfabrik Anklam, foto 2003.

Der bliver stadig leveret sukker i banevogne fra fabrikken, foto 2003-2004.
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Der bliver gjort klar til udstykning i området ud mod Saxes Alle, foto 2004.

Udstykningen fortsætter og gøres klar til villabyggeri, den får navnet Sukkervænget
foto 2004.
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En nedlagt Sukkerfabrik kan også bruges til andre formål, her ser vi
Lys Over Lolland, foto 2004-2005.

Sukkerfabrikken indvendig ved Lys Over Lolland, foto 2004-2005.
62

