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Kolding Eksportmarked 
og Kolding Exportslagteri A/S
Af Christian Hesseldal

Der var en gang i slutningen af 1800-tallet en 
gæstgivergård i Kolding, “Hansens Hotel”, 
hvor gårdskarlen Jens Holm samlede kreatu
rerne fra Koldings opland, og når han havde 
tilstrækkelig mange, sendte han dem med 
skib til Tyskland.

I begyndelsen af dette århundrede begynd
te han et ugentligt kreaturmarked, som de 
første år afholdtes under åben himmel på Kol
ding Havn.

I 1913 blev de første markedsstalde opført 
af Kolding Kommune på nordhavnen, der 
blev bygget til 240 kreaturer. 11918 købte Kol
ding Kommune Jens Holms virksomhed og 
hans egne stalde for 130.000 kr. Der blev byg
get markedsstalde til yderligere 400 dyr, se
nere skete en yderligere udvidelse, og til sidst 
var der plads til 1000 dyr, som kunne være 
markedstilførslerne på normale tirsdage.

Da tyskerne havde nogle specielle veteri
nærregler, kunne kreaturerne kun sendes til 
Tyskland med skib. Der var karantænestalde i 
de tyske havnebyer og slagterier i tilslutning 
hertil. Det var ikke muligt at sende slagtede 
dyr dertil.

Eksporten af levende kreaturer med skib 
hørte først op, da Danmark kom ind i Fælles
markedet, og man kunne eksportere dyr og 
fersk kød med biler.

I 1979 ønskede Kolding Havn ikke længere

at drive Kolding Eksportmarked, da man hav
de tabt ret så mange penge på driften. På ini
tiativ af kreaturhandler Henning Klinge blev 
der oprettet et anpartsselskab af 7 anpartsha
vere, der var kreaturhandlere, eksportører og 
slagterier.

I 1979 blev der tilført ca. 20.000 dyr pr. år. 
I 1981 blev halvdelen af Ekportstaldene ned
revet og genopført på Marina Syd. Derved 
blev markedet indskrænket til kun at kunne 
rumme ca. 500 dyr. I dag ligger gennemsnittet 
af markedstilførslerne hver tirsdag på ca. 250- 
300 dyr.

Markedet er dog ikke gået i stå. En del 
stalde bliver i dag brugt til karantænestalde 
for avlsdyr, d.v.s. hovedsagelig malkekvæg 
med stamtavler. Disse dyr sendes til hele EU 
samt til 3. lande, f.eks. Ukraine, Marokko. Der 
er sågar sendt dyr med fly til Kuwait.

I 1991 begyndte man at eksportere svin til 
Tyskland, og et par år senere udvidedes eks
porten med spædekalve til Holland, og der 
blev derfor indrettet en omladeplads til spæ
dekalve, smågrise, slagtesvin og søer hovedsa
gelig til disse lande. I det første halvår af 1998 
er der eksporteret ca. 25.000 kalve og ca. 
400.000 grise, svin og søer. På grund af svine- 
priserne er det sidste tal dog for tiden næsten 
halveret.

Kolding Eksportmarked har stadig sin be
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rettigelse, ikke mindst nu, hvor også de store 
slagterier fusioner. Det er vigtigt at have et 
sted, hvor der er fri prisdannelse på slagte- 
kreaturer. Den dag, der ikke længere er mar
keder, vil der ikke være et alternativ til de dik
terede priser fra slagterierne, og så vil land
mændene stå i den situation, at alle får lige 
meget for lidt for deres dyr.

Handelen på markedet foregår på samme 
måde som for 100 år siden. Det er kreatur
handlere og kommissionærer, der sælger til

Kolding Eksportmarked, ca. 1920. Foto Holger Poulsen.

opkøbere fra forskellige slagterier eller til eks
portører, og alle handeler afsluttes stadig med 
et håndslag, der gælder som et skrevet doku
ment.

Kolding Exportslagteri A /S
En kreds af jyske og fynske kreatureksportører 
var i begyndelsen af 1930erne af den opfat
telse, at Kolding manglede et ordentligt krea
turslagteri især taget i betragtning, at byen 
havde det store kreaturmarked. Behovet for et
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moderne kreaturslagteri ville blive større som 
følge af den stigende eksport af slagteripro
dukter.

Hidtil havde man været henvist til at få sine 
kreaturer slagtet på Kolding Andels-Svineslag
teri, som lå tæt ved markedet, eller i Det 
Offentlige Slagtehus i Riberdyb, men ingen af 
stederne kunne kreatureksportørerne få de
res krav opfyldt. Efterhånden så man sig nød
saget til at føre de kreaturer, man havde op
købt på markedet, til slagtning i Haderslev, 
Odense og andre fjernere liggende byer, hvil
ket betød tidsspilde og forøgelse af omkost
ningerne.

På initiativ af bl.a. eksportør Johan Søren
sen og eksportør Erik J. Hesseldal førtes der 
forhandlinger med byen og havnen, som end
te med en lejekontrakt om et særdeles velbe
liggende areal på nordsiden af Jens Holms 
Vej, nabo til Kolding Eksportmarked og gen
bo til Andelssvineslagteriet.

Slagteriet stod færdigt i marts 1933 og var 
indrettet til en slagterikapacitet på ca. 200 dyr 
om ugen. Heldigvis var bygningerne dimensi
oneret til større kapacitet, og det blev der 
brug for i de kommende år.

Under 2. verdenskrig og de første år deref
ter var handelen underlagt en halvstatslig or
ganisation, Landbrugsministeriets Kvæg- og 
Kødudvalg, en opgave som overgik til land
brugets egne organisationer, der sammen 
med de gamle ekportører fortsatte handelen 
med såvel levende som slagtede dyr.

Brødrene Hans Erich og Christian Hes
seldal købte slagteriet i 1968, og de efterføl
gende år slagtedes ca. 35.000 pr. år. På davæ
rende tidspunkt var der kommet rimeligt

Chr. Hesseldal. Foto fra 1986.

gang i eksporten af ungtyre til Italien. Denne 
ekport blev det største enkeltmarked for slag
teriet. Da Danmark i 1972 kom med i EU kom 
der større gang i eksporten af kød til andre 
europæiske lande.

I 1971-77 udvidedes slagteriet med nye fol- 
kerum samt kontorer og der byggedes en op
skæringsafdeling til ca. 1000 fjerdinger pr. uge 
svarende til ca. 70.000 kg. kød.

I 1981 solgtes det halve af slagteriet til 25 
landmænd, der var utilfreds med Andelssvine
slagterierne og ønskede deres eget slagteri, 
hvor der kunne slagtes 100.000 svin pr. år 
Dette varede til 1984, hvor disse landmænd 
måtte erkende, at de kunne ikke hamle op 
med de store slagterier. Deres del blev købt til
bage, så der igen kun blev slagtet kreaturer.
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Kreaturhandler Adolf Dokkedal, Vamdrup, handler med Chr. Hesseldal, oktober 1998. Foto: Mogens Bonnichsen.

I 1986 kom der en henvendelse fra Land
brugets organisation “Oxexport”, om de kun
ne købe Kolding Exportslagteri. Efter en del 
drøje forhandlinger endte det med, at Ox
export købte slagteriet, der senere fik navne
forandring til Dane Beef.

De sidste år har der været en del turbulens 
omkring hele kreatursektoren i Danmark. Det

er nu ved at falde på plads med den sidste 
store fusion mellem Danish Crown og Vest
jyske Slagterier.

På Dane Beef slagtes der i dag kreaturer, og 
i det tidligere svineslagteri slagtes der i dag får 
og lam samt på det seneste også strudse. Der 
er derfor håb om, at Kolding Exportslagteri 
stadig vil have en fremtid.
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