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KROGEN     14

De er på gensyn på slagteriet i 
Sæby for en stund. Og som de 
går gennem slagteriet, bliver flere 
genkendt og stoppet af tidligere 
arbejdskollegaer, som med et grin 
spørger, om de er vendt tilbage for 
at arbejde. Det er de ikke.

En flok tidligere medarbejdere er 
mødt op for at fortælle om deres 
arbejdsliv på slagteriet det sidste 
halve århundrede i anledningen 
af slagteriets 100 års jubilæum 5. 
januar 2011.

MASSER AF MINDER
Ingen af dem har naturligvis været 
med helt siden 1911. Men helt 

- Kan du huske dengang …
Der var engang, da lønnen for en uges arbejde var på 18  kr., og 
da dine forgængere på ét år slagtede under 12.000 svin og 245 
kreaturer. Det var dengang for 100 år siden, da  slagteriet i Sæby 
startede op.

Henning Jensen (tv), Tage Madsen, Per Søe Madsen (i hvid kittel) og Poul Erik Jensen (th) har alle mindst 35 års arbejdsliv på  slagteriet i Sæby og har masser af minder at dele ud af.

tilbage i 1948 begyndte den første 
af dem som pølsemagerlærling 
på slagteriet – han endte med at 
blive i 46 år. Resten har haft deres 
gang på slagteriet i over 35. Der er 
derfor masser af minder at fortælle 
om rundt om bordet på slagteriet i 
Sæby anno 2010.

Med kaffe i koppen og rundstykker 
på tallerkenen begynder samtalen 
da også stille og roligt at flyde. I 
starten sker der ikke så meget, 
men så lyder sætningen, som får 
posen åbnet, og minderne til at 
vælte frem:

- Kan I huske dengang… •

JUBILÆUMS-TILLÆG AF CHRISTINA S. JOHANSEN 
NYE FOTOS CLAUS PETERSEN, GAMLE FOTOS ARKIVFOTO

SLAGTNINGER

1911   11.831 svin

1937   67.945 svin

1950   76.620 svin

1964   231.000 svin

1970   218.554 svin

1980   460.000 svin

2010   2.100.000 svin

MEDARBEJDERE

1911   5-8 medarbejdere, som tjente 
cirka 18 kroner for seks dages 
arbejde fra 6.00 til 18.00. Time-
betalingen var 30 øre

1960   160 medarbejdere, som 
tjente cirka 240 kroner per uge

1978   190 medarbejdere

1980   216 medarbejdere

2010   960 medarbejdere

Tidslinje

DENGANG ALLE HAVDE ET ØGENAVN
Når flere har samme navn på slagteriet er det meget nemmere 
at give folk et øgenavn. For eksempel fandtes der engang både 
en Lars Mange-Penge, Lars Lidt-Penge og Lars Små-Penge. 
Også i dag er øgenavne udbredt - som Poul Erik Jensens.

- Jeg blev døbt Dissing, fordi jeg en dag stod og sang lidt for 
mig selv. Det hørte en arbejdskammerat og udbrød: Det lyder 
da som Poul Dissing det der. Og det hang altså ved.

Husker du …
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15      KROGEN

- Kan du huske dengang …

Nick Baastrup er lærling på slag-
teriet i Sæby og bliver udlært til 
marts. Han er den yngste i flokken 
omkring bordet. Rundt om ham 
sidder tidligere og nuværende med-
arbejdere med mange, mange års 
arbejde på slagteriet. De snakker 
om slagteri-livet i gamle dage.

- Det er rart at se den stolthed, der 
lyser ud af de her medarbejdere 
med mange års erfaring. Når de for-
tæller, kan man se, at de er og var 

 Stolt over at  
arbejde på slagteriet
Et job som slagteriarbejder var noget, man gerne skiltede med 
i gammel tid. For det betød fast arbejde og en god løn.

Lærling Nick Baastrup (tv) fortæller, at 

de tidligere medarbejdere som Henning 

Jensen, Tage Madsen og Poul Aagesen 

(fra venstre mod højre) havde en anden 

stolthed over at være slagteriarbejdere, 

end de nuværende medarbejdere har.

Tage Madsen 
 fortæller, at slagte-

rarbejdet betød fast 
arbejde, og det var 

man stolt af at have.

- MAN TRAK GERNE  
I SIT SLAGTERTØJ  
OG VISTE SIG NEDE  
I BYEN.
Tage Madsen,  
slagteriarbejder 1948 -94.

- Ja, man var stolt af at arbejde på 
slagteri, for det var fast arbejde he-
le året rundt – modsat murerne og 

DIREKTØRER/FABRIKSCHEFER

1910-1961   J. H. N. Skensved

1961-1980   Edvard Sørensen

1979-1985   Bent Larsen

1985-1997   Lynge Lindgren

1997-2006   Bent Larsen bliver  
atter ansat

2006-2007   Steffen Hupfeld

2007-2007   Torben Holm  
Pedersen er konstitueret fabrikschef

2007 - i dag   Leif Brøndum Nielsen

NAVNESKIFTE

1911   Østvendsyssel Andelssvine-
slagteri

1970   Forende Vendsysselske 
Andelssvineslagterier

1971   Wenbo

1985   Sundby/Wenbo

1989   Tilbage til Wenbo

1990   Danish Crown

virkelig stolte over at være slagteri-
arbejdere, fortæller Nick Baastrup.

- Sådan synes jeg ikke rigtig, det er 
den dag i dag – der er det mere bare 
et arbejde, fortsætter han.

Nick har ret. Man var stolt over at 
være slagteriarbejder dengang, og 
stoltheden kom meget konkret til 
udtryk, fortæller Tage Madsen, som 
arbejdede på slagteriet fra 1948 og 
46 år frem.

tømrerne, som ikke kunne  arbejde 
om vinteren. Og fast arbejde betød 
noget! Der var en stolthed i at vide, 
hvad man havde i løn hver uge, 
fortæller Tage Madsen.

- Derfor skiltede man i bogstave-
ligste forstand gerne med, at man 
arbejdede på slagteriet. Man trak 
for eksempel gerne i sit slagtertøj 
og viste sig nede i byen, så alle 
kunne se, hvor man arbejdede. •
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KROGEN     16

- Vi slæbte 150 kg over ryggen 
Dengang, der ikke eksisterede så 
mange  maskiner, var slagterarbej-
det hårdt, tonen hård og medar-
bejderne hårdhudede. Alligevel er 
slagterlivet hårdere i dag, mener en 
række medarbejder.

- Det var hårdt dengang, fortæl-
ler Henning Jensen, der var ansat 
1971-2010.

- Vi slæbte gerne 150 kg over ryg-
gen mange gange i løbet af en dag.

- Men selvom det var fysisk hårdt, 
var det en anden måde at arbejde 

Henning Jensen, med 
hænderne over kassen, 
stoppede på slagteriet i 
januar og ved altså godt, 
hvordan slagterlivet er 
i dag. Her snakker han 
med Poul Aagesen (tv) 
og Tage Madsen.

Der var engang, da 

150 k g over ryggen 

var dagligdag, erindrer 

Henning Jensen (tv) og 

Tage Madsen.

- Så fik han svaret, at de kunne give 
ham noget salt, så kunne han holde 
sig til lørdag, fortæller Skipper.

HÅRDHUDEDE MEDARBEJDERE
Ligesom i dag fandtes der også 
særdeles hårdhudede medarbejdere 
dengang. Henning Jensen mindes 
en kollega, der ikke ville give sig på 
trods af både ødelagt krop og en 
stor flænge i hånden.

- Han flækkede grise med en stor 
sav, og dengang skiftede vi kun 
klingen én gang om ugen. Derfor 
kæmpede han med den her sløve 

1887  Horsens 

1888  Esbjerg 

1888  Fåborg 

1888  Kolding 

1890  Herning  

1891  Rønne 

1896  Ringsted 

Mange afdelinger 
er fyldt 100 år

Ca. 1900  Hadsund 

1911  Sæby 

1923  Skærbæk 

1929  Skjern  

1950  Tønder 

1922  Blans

Masser af Danish Crowns nuværende svinekøds-afdelinger er allerede 
fyldt 100 år. Se deres opstartsår her:

sav og ville ikke give op, selvom 
sveden drev af ham, og han var 
nødt til at spise piller for at kunne 
holde til det. Så skar han sig i finge-
ren, og man kunne følge blodsporet 
hele vejen op til kantinen, hvor han 
puttede en plasticpose på og spiste 
sin mad, fortæller Henning Jensen.

- Man kunne se, at der lå en hel pøl 
inde i posen, hver gang han løftede 
hånden for at spise. Derefter var 
han klar til at gå tilbage for at 
arbejde. Det fik han dog ikke lov 
til – han blev sendt til lægen og fik 
otte sting. Men igen var han klar til 
at vende tilbage til arbejdet. •

på end i dag, indskyder den tidligere 
tillidsmand gennem mange år, Poul 
Erik Jensen, også kendt som Skipper. 

- For det første var der ikke så 
mange svin, der skulle slagtes, og 
for det andet var det meget mere 
afvekslende arbejde dengang.

EN HÅRD TONE
Tonen var også anderledes hård 
dengang, fortæller Skipper. Han 
 husker for eksempel en episode, 
hvor en kollegas svigerfar var død 
og derfor skulle have fri til begra-
velsen midt på ugen.

Det oprindelige slagteri i Horsens fra 1887 var det første andelssvine-
slagteri i Danmark. Slagteriet blev hurtigt efterlignet af andre, men der 
eksisterede samtidig en omfattende privatejet slagteindustri, og i de første 
år efter 1887 var der en hård priskrig, som i 1890-91 resulterede i forhand-
linger om en sammenslutning.

I 1890 eksisterede der 10 andelssvineslagterier. De stod for cirka en tredje-
del af samtlige slagtninger til eksport. •
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17      KROGEN

Det var ikke bare lige sådan at 
blive accepteret som ligeværdig 
kollega,  da både Henning Jensen og 
Poul Erik Jensen, med øgenavnet 
Dissing, blev ansat på slagteriet i 
Sæby for 40 år siden.

 - Som en af de første, blev jeg an-
sat via en annonce i avisen. Det var 
ikke ligefrem noget, som de erfarne 
kollegaer så positivt på. Førhen var 
det nemlig kun familiemedlemmer 
til medarbejdere, der blev ansat, 
fortæller Dissing, som begyndte på 
slagteriet i 1970 og stadig arbejder 
der i dag.

- Men jeg var stædig, for de skulle 
ikke få mig herfra. Og så gik der 
ellers et års tid, før jeg rigtig blev 
accepteret af dem, fortsætter han.

- VI BLEV SET AN 
Henning Jensen fik også de erfarnes 
hårde modtagelse at føle, da han 
startede i fedtsmelteriet i 1971.

Poul Erik Jensen, med øgenavnet Dissing, husker tydeligt, hvordan han skulle bevise sit værd, da han begyndte på slagteriet.

Nye skulle bevise deres værd
Nyansatte 
skulle gøre 
sig fortjent  
til de  erfarne 
kollegaers 
 anerkendelse. - JEG VAR STÆDIG! 

DE SKULLE IKKE FÅ 
MIG HERFRA. OG 
SÅ GIK DER ELLERS 
ET ÅRS TID, FØR 
JEG RIGTIG BLEV 
 ACCEPTERET.
Poul Erik Jensen, nuværende 
slagteriarbejder i Sæby

- Jeg undrede mig over, hvorfor 
de alle sammen skulede sådan til 
mig. En dag trak en arbejdskollega 
mig så til side og sagde: Du skal 
ikke tro, at de er gale på dig, de ser 
dig bare an. De skal se, om du kan 

bestille noget, fortæller Henning 
Jensen, som gik på efterløn i januar 
2010.

AT KENDE SIN PLADS
Både Dissing og Henning oplevede 
også, hvordan man som ny skulle 
kende sin plads – bogstavelig talt.

Henning så, hvordan en anden ny 
kollega simpelthen blev vippet 
af stolen, fordi det var en erfaren 
kollegas faste plads. Og Dissing 
oplevede selv at sætte sig det 
forkerte sted.

- På min anden dag på slagteriet 
satte jeg mig bare på en plads i 
kantinen. Pludselig fik jeg én over 
nakken efterfulgt af beskeden: 
”Du skal ikke tage min plads.” Der 
havde han siddet de sidste 25-30 
år, så jeg havde bare at flytte mig, 
fortæller Dissing. •

 
DENGANG DER VAR SLAGTERIHAVER TIL 
MEDARBEJDERNE
J. H. N. Skensved, som var den første direktør 
for slagteriet i Sæby, var meget haveinteres-
seret og mente, at alle slagteri arbejderne skulle 
have mulighed for at dyrke deres egne kartofler. 
Derfor opkøbte han et stort stykke land og 
anlagde 40-50 medarbejderhaver ved siden af 
det daværende slagteri.

- Så kunne interesserede henvende sig på 
kontoret og få en have tildelt. Eneste krav var, 
at man skulle sørge for at holde stedet pænt. 
Faktisk sidder vi lige der, hvor der engang var 
haver, fortæller Tage Madsen.

Husker du …

61526_krogen_2010_09_Avis4sp_255x360mm_r9.indd   17 10/12/10   15.39



KROGEN     18

Den ene historie om venskabelige 
drillerier afløser den anden. Når 
den ene er færdig, tager den næste 
over med endnu en historie fra ”de 
gamle dage”.

De tidligere og nuværende kolle gaer 
er enige om, at den slags var der 
plads og tid til dengang. I dag er det 
anderledes.

 Tid og plads 
til drillerier
Det er ikke historier om spilop-
per, der mangler, når snakken 
falder på fortiden. I dag er der 
for travlt til den slags, mener 
de tidligere med arbejdere.

- Der er ikke tid til gas i dag, fortæl-
ler Villy Andersen, der har været 
ansat som smed siden 1988 og 
stadig arbejder på stedet i dag.

Da han kom til slagteriet, slagtede 
man 190 svin i timen, i dag er det 
417.

EN GOD STEMNING OGSÅ I DAG
Nick Baastrup, der er lærling på 
slagteriet og udlært til marts, er 
enig i, at drillerier som dengang 
ikke finder sted længere.

- Men der er stadig plads til at lave 
lidt gas. Og under alle omstændig-
heder er der en ufattelig god stem-
ning heroppe. Vi kan for eksempel 

Det var et noget anderledes slagteri, som Poul Erik Jensen, også 
kaldet Skipper, arbejdede på end det, hans datter Helle Knudsen 

står på i dag. Da Skipper var på besøg på slagteriet, kom hun 
forbi og hilste på.

- HER ER EN 
UFATTE LIG GOD 
STEMNING! 
Nick Baastrup, lærling 
 på DC i Sæby.

DENGANG KAFFEN BLEV HOLDT VARM I SNAPSEFLASKER
Da Poul Erik Jensen begyndte på slagteriet i 
1970, mistænkte han medarbejderne for at 
drikke snaps i deres pauser.

- Da jeg fandt kantinen, så jeg, hvordan mange medarbejdere havde snapseflasker med sig. Jeg tænkte: Sig mig drikker de alle sammen? Da de var færdige med at spise, tog de flasken med sig og satte den ind i et skab, som viste sig at være et varmeskab. En dag tog jeg en af flaskerne og smagte på indholdet. Det viste sig blot at være lunken kaffe – i hvert fald i den 
flaske, jeg smagte, griner han.

Husker du …

sagtens stå 15 mand og skråle med 
på en sang i radioen, fortæller han.

EN KÆK KOLLEGA
For de mere erfarne medarbejdere 
er der masser af historier at fortæl-
le. For eksempel fortæller Villy om 
den kække kollega, der havde svært 
ved at møde til tiden om morgenen.

- En dag stod hans arbejdsleder og 
ventede på ham. Arbejdslederen 
kiggede på uret og sagde: ”Det her 
bliver ikke ved med at gå.” Hvortil 
kollegaen svarede: ”Så må du jo 
have et nyt ur.”

FANGET I ELEVATOREN
Poul Erik Jensen, også kaldet 
Skipper, oplevede også selv de 
venskabe lige drillerier.

- Jeg gik ind i elevatoren og kørte 
op, og lige da jeg nåede op, blev 
elevatoren trykket ned og omvendt. 
Og sådan kunne jeg ellers stå fan-
get der i elevatoren.

Tage Madsen husker en anden spøg 
med en medarbejder, der havde 
tigget lidt for meget skrå af kolle-
gaerne.

 - De spidsede en blækstift ned i 
skråen, så da tiggeren tyggede den, 
blev hans tunge helt lilla. Han så 
frygtelig ud, griner Tage Madsen ved 
tanken. •
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- SÆBY ER DET 
AF ALLE DANISH 
CROWNS SLAGTE-
RIER, SOM HAR LE-
VERET DET BEDSTE 
RESULTAT TO ÅR I 
TRÆK.
Leif Brøndum Nielsen,  
fabrikschef i Sæby

Med 30 mio. kr. investeret i slagte-
riet i Sæby for nylig er stemningen 
ganske positiv. Pengene skal bruges 
på forskellige former for teknik og 
robotter både i opskæringen, på 
slagtegangen og i pakkeriet.

- Den nye teknik sørger for, at vi 
kan forblive konkurrencedygtig, og 
det giver optimisme hos medar-
bejderne. Det ser også rigtig godt 
ud heroppe – vi slagter 417 svin i 
timen og 49.000 om ugen, og det 
er mere, end vi nogensinde har 
slagtet, fortæller fabrikschef Leif 
Brøndum Nielsen. 

- Tilmed er vi det af alle Danish 
Crowns slagterier, som har leveret 
det bedste resultat to år i træk.

STEMNINGEN ER VENDT
Det er dog ikke mange år siden,  
at stemningen i Sæby ikke var  
helt så god.

- Folk var bekymrede. Det gik ikke 
alt for godt heroppe, og truslen om 
at skulle lukke hang i luften. Det 
gav naturligvis en lidt kedelig og 
trykket stemning, for folk vidste jo 
ikke, om de var købt eller solgt, for-

tæller kontorleder Per Søe Madsen, 
der har været ansat i 46 år.

- Men det er helt vendt nu. Vi er 
kommet op i hastighed, og indtje-
ningen er derfor blevet bedre. Så 
nu er medarbejderne rigtig positive, 
fortsætter Per Søe Madsen.

SÆBYS UDFORDRINGER
Med 100 år på bagen giver det 
 næsten sig selv, at man på slagte-
riet i Sæby har været god til at løse 
de udfordringer, som man har stået 
overfor. Og også fremtiden såvel 
som nutiden byder på nye udfor-
dringer.

DET STÅR GODT TIL I SÆBY
For få år siden var Sæby præget af bekymrede miner hos med-
arbejderne, men det er vendt til stor optimisme.

Kontorleder Per Søe 

Madsen arbejder 

stadig på slagteriet i 

Sæby – det har han 

gjort siden 1964. Han 

oplever en positiv 

stemning blandt  

medarbejderne.

Der er altid udfordringer 
at tage stilling til på et 
slagteri. Særligt det at 

blive ved at være konkur-
rencedygtige er en evig 

udfordring, fortæller 
fabrikschef Leif  

Brøndum Nielsen.

- Først og fremmest er der en 
konstant udfordring i altid at være 
konkurrencedygtige, siger Leif 
Brøndum Nielsen.

Per Søe  Madsen fortsætter:

- Vi har også udfordringer som for 
eksempel miljøkrav om støj og 
røg. Engang lå slagteriet uden for 
byen, men nu er byen vokset op om 
slagteriet, og villaerne ligger lige 
rundt om os. 

- Det betyder masser af naboer 
at tage hensyn til. Eksempelvis 
brugte vi for to-tre år siden fuelolie 
på slagteriet, og det resulterede i 
klager, fordi røgen i visse vejrsitua-
tioner blev til nedfald på naboer-
nes tage, biler og så videre. Siden 
skiftede vi til naturgas, og klagerne 
er stoppet.

SÆBY HAR OVERLEVET I 100 ÅR
Der har gennem tiden været fem 
andre slagterier i Nordjylland. Kun 
Sæby er tilbage sammen med Tican 
i Thisted. Årsagen til, at Sæby-
slagteriet har overlevet så lang tid, 
skyldes blandt andet slagteriets 
beliggenhed og stedets meget 

trofaste og stabile medarbejdere, 
mener Per Søe Madsen og Leif 
Brøndum Nielsen.

- I 1911 var der behov for et slagteri 
på østkystsiden for at undgå for 
lang transporttid for svinene. Slag-
teriet lå lige op til jernbanen, og det 
sikrede, at der blev transporteret 
råvarer ind og færdige varer ud i 
den anden ende. 

- I dag betyder beliggenheden 
meget, fordi det er det eneste 
slagteri i Nordjylland. Vi får svin fra 
Skagen til lidt syd for Aalborg, så 
transporttiden og omkostningerne 
for indtransport er ret lav hos os, 
fortæller Per Søe Madsen.

- Desuden betyder vores trofaste 
medarbejdere utrolig meget. Vi har 
mange, som har været her i rigtig 
mange år. Det betyder utrolig me-
get for ånden på stedet, supplerere 
Leif Brøndum Nielsen. 

- Helt konkret betyder det selvfølge-
lig også, at vi altid kan trække på en 
masse garvede, rutinerede med-
arbejdere, som ved, hvordan tingene 
fungerer, siger fabrikscheffen. •

Et 100 års jubilæum skal selv-
følgelig fejres, og det sker 15. 
januar 2011.

- Vi holder en fest i Sæby 
Fritidscenter for nuværende 
medarbejdere og deres led-
sagere. Vi regner med, at vi 
bliver mellem 600 og 700 
mennesker i alt, så det bliver 
en stor fest, fortæller kontor-
leder Per Søe Madsen.

JUBILÆET SKAL FEJRES
Til jubilæumsfesten bliver der 
taler, spisning, musik og dans.

- Vi håber, at rigtig mange 
med arbejdere melder sig til 
festen og vil være med til at 
fejre os selv – det fortjener 
vi, griner fabrikschef Leif 
 Brøndum Nielsen. •
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