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Kolding - Danmarks åleby
Af Hans Jacob Damkjær

Theodor Petersen blev født 19. november 1880 i 
Skærbæk ved Kolding. Som 15-årig begyndte 
han fiskeri med faderen,og som 20-årig overtog 
han faderens båd og blev selvstændig fisker. Det 
varede ikke så længe, inden han fandt et par 
købere i Tyskland til sin fangst, og dermed var 
starten som fiskeeksportør begyndt. I 1905 blev 
han gift med Kathrine Strandby, som var fisker
datter fra Agtrupvig.

Al var vel nok den fiskeart, der interesserede 
mest, og på et tidspunkt overtog Theodor Peter
sen en ålekvase. Det er et skib, der i modsætning 
til et lastrum har en dam, hvori fiskene kan opbe
vares levende. Med den sejlede han rundt i dan
ske farvande og købte ål ved fiskerne og solgte 
igen ålene til de ålefirmaer, der allerede den
gang eksisterede, bl.a. også i Kolding.

Et af disse firmaer, med hjemsted i Esbjerg, 
havde en lagerplads ved Kolding A og desuden 
nogle hyttefade, som ikke blev benyttet.

Th. Petersen &  Co
Omkring afslutningen af 1. Verdenskrig kom 
Theodor Petersen i forbindelse med fiskeekspor
tør Marius Jepsen, Kolding, som drev en mindre 
eksportforretning specielt med ferskvandsfisk 
fra de omkringliggende søer ved Kolding. De 
enedes om at begynde samarbejde, og de over
tog førnævnte plads og hyttefade og begyndte 
forretning under firmanavnet Th. Petersen &

Co. Samarbejdet varede til 1. marts 1923, hvor 
Theodor Petersen overtog Marius Jepsens andel 
og blev selvstændig. Firmanavnet forblev Th. 
Petersen & Co, og der har ikke siden været 
nogen kompagnon.

Kathrine og Theodor Petersen boede fortsat i 
Skærbæk, og sidstnævnte måtte hver dag benytte

Fiskeeksportør Theodor Petersen



cykel eller tog fra Taulov frem og tilbage til og fra 
Kolding. Firmaet var i en sund udvikling, og der 
blev på et tidspunkt penge til at købe en bil, som 
gjorde turen til Kolding noget nemmere. Nu må 
man huske, at det at have en bil dengang var 
absolut ikke almindeligt, og som et kuriosum 
kan da også fortælles, at det faldt nogle fiskere i 
Skærbæk for brystet, at Theodor, fordi han selv 
eksporterede sine ål, havde fået råd til at anskaf
fe bil. Det måtte de også kunne gøre, og oprette
de Fiskernes Salgsforening i Skærbæk. Om der 
kom flere biler til Skærbæk af den grund, ved jeg 
ikke, men Fiskernes Salgsforening blev senere 
nedlagt.

I 1923 flyttede Kathrine og Theodor Petersen 
til Kolding og byggede villa »VIRKE« på Fynsvej. 
I ægteskabet var der to dø tre og en søn, Knud 
Petersen, som efter endt eksamen begyndte sin 
uddannelse i firmaet og videreførte den ved nog
le års ophold i udlandet.

I 1930 blev firmaet omdannet til familieaktie
selskab med Theodor Petersen og Knud Peter
sen som direktører.

Ekspansion fra  mellemkrigstiden
Op igennem 20erne og 30erne skete en støt og 
rolig udvikling af firmaet. Der var et godt ålefi
skeri og kvaserne, der i årene var blevet bygget, 
havde travlt med at sejle ål til Kolding. Tilførsler
ne kom fra alle danske farvande og endvidere 
var etableret forbindelser med firmaer i Sverige 
og Norge og senest med import fra de baltiske 
lande.

Losning af ålene fra kvaser til hyttefade fore
gik på fjorden, og det var ikke sjældent i sæsonen 
at se 8-10 kvaser på en gang losse deres last, et syn

som har glædet og betaget mange koldingensere 
og forøvrigt også mange rejsende, der med tog 
passerede fjorden. Firmaet havde efterhånden 
12 kvaser, og dertil kom yderligere et par stykker, 
som blev chartret i sæsonen. Det var ikke for 
ingen ting, at Kolding i avisartikler og i alminde
ligt omdømme blev omtalt som »Danmarks åle
by«.

Og hvorfor denne koncentration netop i Kol
ding? Det hang sammen med gode lagringsfor
hold i Kolding Fjord og A. Dertil beliggenheden. 
Ikke så langt til den tyske grænse, og ligeledes 
begrænset afstand til Esbjerg. Kunderne, specielt 
i Tyskland og Italien blev betjent med tog via 
Padborg, og leverancen til England, Holland og 
Belgien skete med skib via Esbjerg. Alene blev 
pakket i specialkasser, hvor det var muligt, ofte i 
de 2-3 døgn transporten varede, at holde ålene 
levende ved fremkomst.

Dog var der større kunder med fornøden 
lagerkapacitet, der ønskede ålene leveret med 
kvase. Disse var af forskellig størrelse og kunne 
laste fra ca. 6000 kg. til ca. 25000 kg.

Så kom 2.verdenskrig, og kundekredsen ind
skrænkede sig til det danske marked, til Sverige 
og til Tyskland, som altid, såvel før som efter kri
gen, har været det største marked.

Efter krigen skulle vi igen ud at opsøge de 
gamle kunder, som der heldigvis var mange af, 
men også nye kunder kom til.

A/S Th. Petersen & Co. var ikke alene om han
del med ål i Kolding. Fra firmaets begyndelse var 
der 10 mindre eksportforretninger for fisk i 
almindelighed, herunder også ål. Disse firmaer 
blev alle før krigen opkøbt eller ophørte. Tilbage 
efter krigen var der foruden A/S Th. Petersen & 
Co. to store ålefirmaer, Alfred E. Borch og P.
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Christensen. Fra sin tid som åleskipper havde 
Theodor Petersen bl.a. også været leverandør til 
disse to firmaer. Begge blev i 1950erne opkøbt af 
A/S Th. Petersen & Co., som derefter var ene 
om ålehandelen i Kolding.

Fiskeriet efter ål har altid været noget svingen
de, for en stor dels vedkommende afhængig af 
vejrliget. I forårs- og sommertiden er det såkald
te gule ål, der fanges. De tåler ikke så lang tids 

Fyldte hyttefade slæbt ind fra  fjorden, 1962

lagring, hvorfor de bliver omsat relativt hurtigt. 
Det største og mest betydningsfulde fiskeri følger 
i efterårsmåneder. Det er disse ål, der tåler lag
ring i hyttefade, der kan rumme fra 1000 kg. til 
2500 kg. Når fiskeriet omkring december var for
bi, havde vi almindeligvis ca. 500 ton på lager. 
Den største omsætning på årsbasis vi havde, var 
ca. 2,3 millioner kilo. Lagerkapaciteten kunne i 
spidsbelastninger af fiskeriet ikke altid slå til,
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Fiskeeksportør Knud Petersen

derfor havde vi endvidere mindre lagerpladser i 
Karrebæksminde og Gråsten til ca. 175 ton.

Firmaets grundlægger, Theodor Petersen 
døde i 1958, og ledelsen af firmaet bestod deref
ter af administrerende direktør Knud Petersen 
og prokurist H.J. Damkjær, som i 1970 blev 
udnævnt til direktør.

o

A l fra  Polen og Grækenland,
Med årene skete der en formindskelse af fiskeri
et. Der har været fremsat mange teorier om

grunden hertil, men en ting har man været enig 
om - den tiltagende forurening af Østersøen. Vi 
måtte derfor søge at finde andre fangststeder og 
nye leverandører. Der havde i årene 1960-1970 
udviklet sig et betydeligt fiskeri i Polen. Derfra, i 
stor konkurrence med åleimportører i Vesttysk
land og Holland, modtog vi betydelige mæng
der. Alene blev i jernbanevogne med bassiner fra 
fangstpladserne transporteret til Gdynia og Stet
tin, hvor de blev lastet i vore kvaser. Efterhånden 
øgedes forureningen i disse havne så meget, at 
lastningen der ikke mere var mulig. Da havde 
imidlertid udviklingen med transport i autos 
med bassiner ændret sig således, at vi kunne 
afhente ålene på fangstpladserne rundt i Polen, 
og på den måde få dem transporteret til Kolding.

Et andet betydeligt supplement fik vi fra 
Grækenland. Det drejede sig her også om et kon
centreret fiskeri af blankål i efterårsmånederne. 
Alene blev distriktsvis solgt på auktioner, der alle 
blev afholdt i Athen. Vi havde allieret os med et 

Lastning a f ål fra  lagerplads i Grækenland
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græsk firma, der »bød« for os. Det var spænden
de at sidde på et hotelværelse i Athen og i sam
råd med vor »ven« finde ud af, hvad han skulle 
byde i skarp konkurrence med konkurrerende 
firmaer fra Tyskland, Holland og Italien. Det 
blev almindeligvis omkring 150 ton. til Kolding.

Når ålene var solgt, kunne det for fiskerne 
ikke gå hurtigt nok med at komme af med dem. 
Det var forståeligt, da ålene ofte lå på kysterne, 
ret så ubeskyttede for uroligt vejr, og fiskernes 
grejer (garn) var ofte af middelmådig kvalitet.

Vor samarbejdspartner foretog opvejning og 
transporterede derefter pr. auto ålene til en 
lagerplads, en stor sø i nærheden af Thessalo
niki, hvor de blev fyldt i hyttefade. Derfra blev de 
med vore autos hentet til Kolding. Et træk, for
vogn og anhænger, kunne medtage 12-13 ton. 
Det var spændende hver gang et parti afgik fra 
læssepladsen. Transporttiden varede 3 døgn. Det 
var vintertid, og turen igennem Jugoslavien kun
ne til tider være noget problematisk specielt på 
grund af dårlige veje. Det var hårdt for bilerne, 
og man kunne absolut ikke regne med hjælp, 
hvis man skulle få behov derfor. Vi har dog altid 
haft meget dygtige samvittighedsfulde chauf
fører, der kunne klare næsten enhver opgave, og 
de gjorde det.

o

Å lefarme
Hvor kommer ålene fra? Det er noget, videnska
ben har forsket i igennem mange år. Man mener 
med bestemthed at vide, at formeringen sker i 
Sargassohavet, hvor vanddybden kan være 5000- 
6000 meter, og vandet åbenbart har den rette 
temperatur og saltholdighed. Det er helt sikkert 
det eneste sted, hvor man har fundet ålelarver.

Arbejde i hyttefadene (Foto P. Thastum)

De bliver med Golfstrømmen ført til bl.a. de 
europæiske kyster. Under denne rejse, som man 
har beregnet til at vare 3-4 år, ændrer de udseen
de og bliver til glasål. De er meget små, 2000- 
3000 stk. pr. kg., så man vil forstå, der skal helt 
specielle fiskerimetoder til for at bjerge dem. En 
betydelig mængde heraf bliver anvendt som en 
eksklusiv spise på restaurationer i det sydlige 
udland, specielt i Spanien, hvor det er en meget
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almindelig og værdsat hors-d'æuvre. Den del, 
der trods alt interesserer os mest, er de glasål, 
som bliver anbragt i bassiner og fodret, når de 
når en størrelse på 100-200 stk. pr. kg., er det ble
vet en salgsvare til »ålefarmerne« i hele Europa, 
dog mest i det sydlige, hvor »farmningen« på 
grund af de klimatiske forhold der kan foregå i

damme hele året. Her vokser de sig til den 
ønskede »spisestørrelse«. De største anlæg er pla
ceret i Frankrig og Italien, hvorfra vi da også 
jævnlig havde import.

Naturligvis, kan man vel sige, opstod tanken 
om opdræt her i Danmark også. Det var omkring 
1980, og det var sammenfaldende med, at land-

Alene hales op a f kvasen med spil og forsvinder gennem skibssiden ned i hyttefadene. (Foto: Ludvig Dittmann)
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mændene kun kunne opnå meget dårlige 
flæskepriser. Producenter af anlæg til en bereg
net årlig produktion af ca. 5-50 ton ål rettede 
henvendelse til alle, som man mente kunne være 
potentielle købere, og her ikke mindst til land
mænd. De kunne skaffe tomme grisestier, de 
havde halm til opvarmning af vand, og så noget 
tørfoder, så fristede man med en vældig god ind
tægtskilde. En del lod sig friste heraf, men de fle
ste nåede kun at få etableringsomkostninger, 
indtægterne udeblev. Det viste sig ikke at være så 
nemt som antaget. Alene voksede ikke, de blev 
syge, de døde osv. Større anlæg med beregnet 
årlig produktion på 100-200 ton blev også opført, 
men de fleste af dem er igen blevet nedlagt. Det 
vil føre for vidt her at komme ind på grundene 
hertil. Vi blev naturligvis også tilbudt såvel nye 
som allerede etablerede anlæg enten som købe
re eller medejere. Vi så på udviklingen med en 
vis skepsis. Vi foretrak at se tiden an og meddelte 
producenterne, at vi naturligvis var købere til de 
producerede ål. Det blev desværre ikke så man
ge. Vor bedømmelse af dette tiltag viste sig, 
beklageligvis kan man vel sige, at være rigtig.

Det daglige arbejde i firmaet
Der kan skrives meget om det daglige arbejde i 
en sådan virksomhed, hvor det drejer sig om 
levende varer, og hvor man også er underkastet 
det danske klima, der i vintertiden kan være ret 
så barsk. Lidt skal der dog fortælles, f.eks. om 
sortering af ålene. Som tidligere meddelt er der 
2 slags ål, »blanke« og »gule«. »Blanke« er altid 
»spidshovede«, »gule« derimod består såvel af 
»spidshovede« som »bredhovede«. Kun de 
»spidshovede« er egnet til røgning, »bredhove-

Fra bogen KOLDING I  BILLEDER, ca. 1955.

de« er ikke så fede, og derfor bliver de hovedsa
geligt anvendt til stege- og kogebrug. Hvis det 
kun drejede sig om at sortere ålene efter størrel
se (vægt), ville det ikke være noget problem med 
de elektroniske vejeanlæg, man i dag har til 
rådighed. Værre bliver det, når de »spidse« og 
»brede« skal skilles, der slipper teknikken op. Vi 
har derfor altid kunnet »prale« af håndsorterede
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varer. Hver kategori blev sorteret i 7-8 forskellige 
størrelser, og man vil forstå, at netop sorterings
arbejdet derfor var ret så omfattende.

Bugsering af hyttefadene til og fra fjorden og 
lagerpladsen, optagning, tjæring, bundsmøring, 
reparation osv. var alt sammen meget arbejds
krævende. Tovværk, kæder og lignende, alt skul

le være i tip-top orden, når det skulle kunne 
modstå de vinterstorme, det kunne blive udsat 
for.

Et specielt vinterarbejde, som mange kolding- 
gensere sikkert vil huske, var isningen på Slots
søen. Vi anvendte meget is, når vi pakkede ål i 
kasser. Alene skulle være levende ved fremkomst

Sortering a f ålene hos A /S  Th. Petersen &  Co, 1987 (Foto: Ludvig Dittmann)
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til modtageren, det tog ofte 2-3 døgn. Ålen blev 
pakket i specialkasser, hvori var anbragt bakker. 
På den øverste bakke blev der fyldt is. Når den 
langsomt smeltede, sivede vandet ned over åle
ne, der derved kunne holde sig levende.

Isningen foregik på den måde, at når isen hav
de den rette tykkelse, savede man store flager ud. 
De blev trukket ind til bredden ved Fredericiaga- 
de. Her stod folk, iført lange søstøvler, i vandet 
og slog flagerne i stykker og kastede stykkerne op 
på en rampe. Herfra blev de igen læsset på last
biler (under krigen på hestevogne) og transpor
teret til vore højt isolerede ishuse i Trindholms
gade, der kunne rumme ca. 600 ton.

Tilladelsen til isning på Slotssøen tilhørte fra 
gammel tid Slotsmøllen, som iøvrigt også selv 
anvendte is på fabrikken. Vi betalte symbolsk 1 
krone pr. læs, men var isen billig, var omkostnin
gerne ved at få den bjerget ret så store, men man 
skal huske, det var fra tider, hvor ismaskiner end
nu var ret sjældne, især de mindre anlæg, der 
kunne være interessant for os. Senere, da Cold 
Stores blev bygget, fik vi isen derfra. De gamle 
veltjente ishuse blev sløjfet, og pladsen, hvor de 
lå, kunne anvendes til andet formål.

Røgvarer
Omkring 1940 overtog firmaet et mindre åle
røgeri i Gråsten. Med en stigende produktion 
blev lokaleforholdene efterhånden for trange, 
og røgeriet blev efter nogle år flyttet til Kolding 
og blev med tiden det største ålerøgeri i Dan
mark. Senere, omkring 1965 begyndte vi pro
duktionen af røget laks og røget hellefisk. Også 
med disse tiltag, har man vel lov at sige, at vi hav
de succes. Produktionen øgedes stadig. Udvidel-

Opskæring a f laks (Foto: Ludvig Dittmann)

ser medførte flere ombygninger, og et nyt røgeri 
blev bygget i 1972 på den anden side af Trind
holmsgade. I sortimentet kom nu også røgning 
af foreller.

Der er i årenes løb sket en stadig stigende 
efterspørgsel på røgvarer. En af grundene hertil 
må vel tilskrives en ændret form for distribution. 
I »gamle dage« var det stort set kun i fiske- og vik
tualieforretninger, man kunne købe røgvarer. 
Men med supermarkedernes opståen, ændredes 
formen for distribution, og også de større og 
mindre pakninger i røgvarer skabte et merfor
brug.

Den største del af produktionen blev dog eks
porteret, mest til forskellige europæiske lande, 
men også i nogen grad til oversøiske pladser. Til 
eksempel kan jeg nævne, at vor største aftager af 
røget laks var en kunde i Australien.
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Reorganisering og salg a f  firmaet

I 1984 døde direktør Knud Petersen 74 år gam
mel. Knud Petersen var til sin død formand for 
bestyrelsen i aktieselskabet, hvor de øvrige var 
medlemmer af familien.

Der skulle nu vælges en ny bestyrelse, der fik 
følgende sammensætning: Elisabeth Petersen, 
advokat Ole Nielsen (formand), direktør Møller 
Merrild, direktør Axel Jensen, Hans Jacob Dam- 
kjær (adm. direktør).

Der var ingen familiemedlemmer til at videre
føre firmaet, og man enedes derfor i den nye 
bestyrelse om at forsøge at finde en køber til sel- 

H ans Jacob Damkjær, ca. 1985

M /kv. »Kathrine Petersen« losser ål fra  Norge/Sverige i hyt
tefade på Kolding Fjord. (Foto: Ludvig Dittmann).

skabet. Det fandt man i 1987, hvor A/S Th. 
Petersen & Co., det største ålefirma i Europa og 
med tilsluttende røgerier blandt de største i Dan
mark, blev overdraget til Claus Sørensen Grup
pen i Esbjerg. Der skulle dog ret hurtigt ske 
ændring i firmaet, idet de nye ejere allerede i 
foråret 1989 valgte at afhænde åleafdelingen.

Epoken, med Kolding som Danmarks åleby 
var hermed en saga blot.

Jeg selv havde nogle opgaver at udføre for det 
gamle firma og valgte efter ca. 45 års ansættelse 
at fratræde pr. 1. marts 1988.


