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I Stautrup sydvest for Aarhus grundlagde Rasmus Skaarup i 1906 et karetmagerværksted, der over årene
udviklede sig til Stautrup Karosserifabrik. Oprindeligt var det reparation og bygning af hestekøretøjer, som
værkstedet beskæftigede sig med, men omkring 1920 blev det fremstillingen af karrosserier til busser, vare-

og lastvogne, der dominerede produktionen.  

I årene herefter blev fabrikken løbende udvidet, men besættelsen i 1940 satte en stopper for udviklingen. I
årene efter 1945 kom der igen gang i hjulene, og det var for det meste busser, fabrikken herefter beskæftigede

sig med at bygge.  

I 1950'erne blev fabrikken igen udvidet, og flere nye produktionsmetoder holdt sit indtog. Op gennem
1960'erne blev konkurrencen skærpet for produktion af buskarrosserier, men Stautrup Karosserifabrik holdt
skansen ved at begynde at bygge bogbusser, ligesom man optog en nicheproduktion med ombygning af

kassevogne til minibusser. Udover opbyggervirksomheden har fabrikken også udført reparationsarbejder og
klargøring af busser.  

I 1990'erne blev konkurrencen hårdere og hårdere, og den lille virksomhed havde ingen muligheder for at
rationalisere produktionen yderligere. Og i efteråret 2002 besluttede Rasmus Skaarups efterkommere at lukke
virksomheden. Hvor virksomheden i Stautrup lå, er der i dag (2015) bygget rækkehuse og intet afslører, at der

i næsten 100 år lå en karrosserifabrik på stedet.
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I 1990'erne blev konkurrencen hårdere og hårdere, og den lille
virksomhed havde ingen muligheder for at rationalisere produktionen
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