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FORORD
I tidens løb er en række af landets erhverv og håndværksfag blevet forsynet
med en del faglitteratur, der belyser deres oprindelse, udvikling, samfunds
mæssige og organisatoriske struktur.
Slagtererhvervet har hidtil savnet en gennemgribende registrering på nævnte
område.
SLAGTERERHVERVET I DANMARK er en faglig, biografisk håndbog,
der netop bringer en fremstilling af slagtererhvervets historiske baggrund,
organisatoriske opbygning og nuværende samfundsmæssige status.
Problemer af ren teknisk og håndværksmæssig karakter er holdt uden for
dette værk. Her må henvises til en række allerede foreliggende håndbøger og
specialværker.
Værket er opdelt i to hovedafsnit, et fagligt og et biografisk. Det faglige
afsnit indeholder blandt andet 15 artikler om en række centrale emner af
permanent aktualitet for slagtererhvervet i alle dets tre led, håndværket, hande
len og industrien.
I nævnte artikler findes en historisk belysning af erhvervets oprindelse ved
arkivar, cand. mag. Andreas Jørgensen. Man nøjes imidlertid ikke med denne
erhvervshistoriske belysning alene. Efter ønske fra organisationerne har man
bedt redaktøren af »Slagter-Tidende« igennem over 40 år, bogtrykker, redak
tør N. K. Nielsen, som den eneste nulevende af de personer, der var med ved
dannelsen af »Danske Slagtermestres Landsforening«, om at give en hidtil savnet
beskrivelse af de forhandlinger og det arbejde, der blev udfoldet i denne sag.
Denne artikel er blevet et helt tidsdokument, der vil have stor interesse, ikke
alene for nutidens, men også for fremtidens organisationsfolk.
De forskellige former, hvorunder slagtererhvervet udøves, er beskrevet af or
ganisationsfolk, jurister, videnskabsmænd og andre fagkyndige skribenter. For
manden for »Danske Slagtermestres Landsforening« Johannes Rasmussen, be
handler den interessante udvikling, der har fundet sted i slagterhåndværkets
handelsmetoder fra århundredets begyndelse og til i dag. En udvikling, der går
fra handel med kød på åbent torv, på gader og i porte, fra en tid, hvor slag
teren selv tog på opkøb efter levende kvæg, selv slagtede kvæget under vil
kårlige forhold, og frem til i dag, hvor slagterhåndværket, handelen med
kød- og flæskevarer og kødindustriens arbejde udføres under velkontrollerede
og gennemorganiserede former, til gavn og betryggelse for forbrugerne.
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En beskrivelse af andelsslagterierne og privatslagterierne og kødindustriens
udvikling og virksomhed findes også i nærværende værk, ligesom de særlige
forhold, hvorunder handelen med kød og flæsk igennem tiderne har fundet
sted i landets hovedstad, er taget op til behandling af torvedirektør C. KlugAndersen.
Et festligt folkelivsbillede om de danske markeder findes i en skitse af
mag. art. Hans Lassen, Nationalmuseet, der ligeledes — muligvis for første
gang i den danske slagterlitteratur — giver en beskrivelse af slagteren i
digtningen, litteraturen og malekunsten. Her må også nævnes ordbogsredaktør,
mag. art. Kaj Bom’s gennemgang af slagterens og slagtererhvervets specielle
slang.
I særlige afsnit er den del af den offentlige administration, der vedrører
slagtererhvervet taget op til belysning.
Erhvervets hovedorganisationer, landsforeninger, brancheforeninger og lav
med videre er ikke alene blevet registreret med deres eksistens, men også
med deres virkeområde, formål og karakter. Man kan således af dette ma
teriale få et indblik i, hvor de enkelte organers opgaver begynder og hvor
de hører op, og hvor samvirke finder sted.
Det biografiske afsnit vil sikkert have betydning ved belysning af den en
keltes faglige løbebane, erhvervsmæssige og organisatoriske baggrund.
Dette afsnit vil forhåbentlig blive til megen praktisk nytte i hverdagen, når
oplysninger om erhvervets enkeltpersoner søges, såvel af personalhistorisk,
som af faglig eller organisatorisk karakter. Det er redaktionens håb, at dette
afsnit ligeledes kan give et billede af uddannelses- og forretningsmæssige for
hold. Vedrørende retningslinierne for redaktionen af det faglige, biografiske
afsnit henvises til det særlige forord side 305.
SLAGTERERHVERVET I DANMARK fremkommer i en brydningstid,
hvor meget gammelt forsvinder og nyt bygges op. Vor tids krav om rationa
lisering, øget arbejdstempo og fælles fremstilling af varer fører til ensartethed,
og kan for slagter erhvervet betyde, at noget af tidligere tiders særpræg for de
enkelte forretningers vedkommende forsvinder, men erhvervets dygtige fag
folk vil også i fremtiden ved en energisk indsats kunne yde deres til at slagter
faget, som håndværksfag igen vil blive sat i højsædet, og den personlige dyg
tighed, fagligt, som handelsmæssigt, fortsat vil have en afgørende betydning.
Redaktionen retter en tak til alle myndigheder, institutioner og enkeltper
soner, som gennem beredvillig hjælp har muliggjort forsøget på at skabe en
pålidelig og nyttig, faglig, biografisk håndbog for slagtererhvervet i alle dets
afskygninger.

SLAGTNINGENS OG KØDHANDELENS
HISTORIE I DANMARK
Af arkivar, cand. mag. Andreas Jørgensen.

Slagtningen som selvstændigt håndværk eller erhverv her i landet går tilbage
til den tid, da enkelte bysamfund nåede en størrelse, som gjorde det umuligt
for borgeren selv at holde det antal husdyr, der var nødvendigt til hans egen
forsyning med kød.
Det helt primitive bondesamfund havde ikke brug for og kendte ikke til
nogen arbejdsdeling. Folk lavede selv deres redskaber, tømrede selv deres
huse, slagtede selv deres dyr og forvandlede selv dyrenes huder eller uld til
klæder.
Den første, der skilte sig ud fra bønderne, var købmanden, der gjorde sig
det til et erhverv ved tuskhandel at bringe særligt efterspurgte og kostbare
produkter fra egn til egn. Blandt de nyheder, der ved denne kontakt med det
fremmede efterhånden kom til landet, var broncen og senerejernet. At smede
var imidlertid ikke noget, enhver kunne give sig til. Det krævede øvelse og
særligt værktøj, og smeden blev vor første håndværker.
Således opstod da det første håndværk, men kun langsomt fulgte andre efter*
selv om en og anden vel nok kunne specialisere sig som omvandrende skomager
eller skræder. Først da byerne eller købstæderne begyndte at opstå som særlige
knudepunkter for handelen, kunne nye håndværk for alvor udvikles. Den dan
ske eller den fremmede købmand, som kom til byen, kunne have brug for
mange ting : først og fremmest mad og måske klæder, men også udstyr til skib
eller vogn, og dette måtte han som regel skaffe sig hos den lokale håndværker.
Blandt de særlige fag, der nu begyndte at fremtræde, var også slagternes.

LAUGENE
I løbet af 14. og 15. århundrede sluttede de enkelte håndværks udøvere sig
sammen i laug. Hensigten hermed var at yde hinanden gensidig støtte ved
fattigdom og ulykke, bekæmpe konkurrencen, bl. a. ved at sørge for, at antallet
af mestre kun nåede en bestemt højde, og at sætte håndværkerne i stand til at
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kunne optræde med større vægt overfor myndighederne og andre grupper i
samfundet.
Laugenes forhold til myndighederne var i øvrigt stærkt varierende ned
gennem tiden. Til gengæld for de privilegier, regering og øvrighed som oftest
gav i laugsskråen eller laugsartiklerne, som det senere kaldtes, forlangte man
kontrol med priserne, og for at sikre god kvalitet krævede man som regel en
grundig håndværksmæssig uddannelse for at blive mester i lauget, hvilket
lauget i øvrigt også selv måtte være interesseret i. Ofte var der dog konflikter,
når regeringen skønnede, at laugene ved for stærk adgangsbegrænsning søgte
at lægge hindringer i vejen for enhver konkurrence, ligesom laugene kunne
klage over alt for mange indgreb fra øvrighedens side, især m.h.t. prisfastsæt
telse. Dette kunne føre til, at f. ex. Christian IV en tid forbød laugene.

SLAGTERHÅNDVÆRKETS VILKÅR
I DET GAMLE SAMFUND
Blandt de håndværkere, der opstod sammen med købstæderne, hørte slag
terne utvivlsomt til dem, der fra begyndelsen havde flest vanskeligheder ved
at gøre sig gældende, selv om de var nødvendige for byernes forsyning.
For at slagtning og salg af kød kunne hævde sig som organiseret håndværk og
handel, skulle byerne have nået en vis størrelse, og de allerfleste danske købstæder
var fra middelalderen meget små og voksede kun langsomt. Forrest blandt alle
byer kom meget hurtigt København til at stå. Endnu i 1500-tallet havde kun
få byer mere end 2000 indbyggere, og de allerfleste af vore nuværende køb
stæder havde mindre end 1000. Blandt de byer, der i 15. århundrede var så
store, at et selvstændigt slagtererhverv har kunnet trives, kan anføres Helsingør,
Odense, Ribe, Viborg, Ålborg og måske Århus og Randers. Og selv i disse
byer har slagterne næppe været talrige og stærke nok til at kunne samle sig i
virkelige laug før i 17. århundrede. Således omtales slagtere og slagterlaug i
Odense første gang 1634, da rådstuebogen siger, at der var 8 slagtere i byen,
som fik privilegier, og som skulle have en laugsskrå. Først senere hen i 17. og
18. århundrede har slagterne kunnet organisere sig i de øvrige østjydske og
sjællandske købstæder, selv om der selvfølgelig har været slagtere i lang tid før
laugene opstod. I byer, hvor slagterne var for få til at danne selvstændige laug,
blev de tilsluttet lauget i nærmeste større købstad. Dette var således tilfældet
på Fyn, hvor slagterne i de små fynske købstæder i 1740 blev underlagt lauget
i Odense, der på dette tidspunkt havde 10 medlemmer. Dette førte dog til
gentagne klager over overgreb, og odenseanerne har da øjensynligt også for
stået at benytte sig af overhøjheden til egen fordel. Allerede i 1749 fik da de
5 slagtere i Assens efter indtrængende ansøgning lov til at danne et selv-
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stændigt laug, og i 1754 oprettedes på samme måde et frit slagterlaug i Ny
borg. Men f. eks. blev svendborgslagterne ikke betragtet som dygtige og tal
rige nok til at blive befriet for det odenseanske formynderskab.
Sålænge købstæderne var små, var det nemt for borgerne at forsyne sig
direkte hos bonden, og selv om myndighederne forbød dette, kunne det være
vanskeligt at hindre. Bønderne var altid villige til selv at slagte og sælge direkte
til forbrugeren. Men hertil kom, at borgerne selv i endog større købstæder
kunne holde kvæg på byens marker, og dette måtte de selvfølgelig have ret
til at slagte og eventuelt dele med naboen. Dette kvæghold blev vel, i hvert
tilfælde med henblik på privat slagtning, efterhånden sjældnere i byerne, men
til gengæld var svineslagtning og handelen med svinekød, der jo i dag er en
vigtig vare, til tider næsten helt udenfor slagternes område. Årsagen hertil
var fra begyndelsen den, at næsten alle borgere i byerne selv holdt svin, og
derfor i vid udstrækning var selvforsynende. Selv om svineholdet fik mindre
betydning, efterhånden som de enkelte byer voksede, blev det dog først forbudt
i de fleste af vore byer i løbet af 19. århundrede, i København dog i 18.
Også slagterne selv holdt et vist antal svin, bl. a. fordi det affald, der frem
kom ved slagtningerne, »det rå«, ansås for godt svinefoder og anvendtes hertil
langt ind i forrige århundrede. Slagteren kunne da nok slagte sine egne og vel
undertiden også indkøbte svin med salg for øje, men i øvrigt var svineslagteren,
i hvis bod man først og fremmest købte svinekød, ikke nogen særlig anset mand.
Han synes også mange steder at have haft en ringere stilling end de rigtige
■okseslagtere indenfor lauget. I København brugte man således om svineslag
teren den noget nedsættende betegnelse »svinestingeren«. I 1797 skete der
<dog det, at en s vineslagter blev valgt til laugets oldermand i denne by, men
hvorledes forholdene tidligere har været fremgår af, at man ved denne lejlighed
følte det nødvendigt at føre til protokols, at der i fremtiden ikke skulle være
nogen forskel på okse- og svineslagtere. Det tilføjes, at »i fald nogle gamle ved
tægter eller meninger skulle finde sted, da skulle samme nu og herefter aldeles
ophøre og på ingen måde være til hindring for de rettigheder som laugsartikler
giver«.
Med hensyn til forhandling af svinekød havde slagteren i øvrigt fra gammel
tid en meget farlig konkurrent blandt de erhvervsdrivende. Det var spækhø
keren, der i det hele taget var slagternes værste fjende. Han havde ikke blot
altid haft ret til at handle med spæk, saltet og røget flæsk, men han solgte også
saltet oksekød, alle slags pølser og mere eller mindre tilvirkede kødvarer samt
fjerkræ. Takket være en forordning om fri torvehandel m. v., som var til stor
skade for slagterne, lykkedes det høkerne i tiden efter 1800 helt at tilrive sig
handelen med svinekød, således at svineslagterne mange steder helt forsvandt
fra laugene. I København kunne høkerne således med held sagsøge slagterne,
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fordi de havde solgt pølser, som de selv havde tillavet! Først i slutningen af
forrige århundrede begyndte slagterne at gå angrebsvis tilværks mod høkerne,
og det lykkedes ved myndighedernes og domstolens hjælp at få ret til at
handle med alle slags røgede varer, fersk flæsk, pølser og fjerkræ, men som
helhed var det dog først i løbet af 1. verdenskrig, det lykkedes slagterne for
alvor at få tag i flæskehandelen.
Af andre forhold, der medvirkede til at gøre slagternes omsætning forholdsvis
ringere end i vore dage, må anføres slagtetiden. Når dyrene havde stået på
stalden vinteren igennem var de som regel udmagrede på grund af utilstrække
ligt foder, og derfor kun af ringe værdi som slagtedyr. Først i 16. århundrede
kom man ind på at fede øksne på stalden, men disse staldøksne var først og
fremmest beregnet til export, således at de om foråret sendtes til de fede nord
vesttyske og nederlandske græsgange for så om efteråret at blive nedslagtet til
de store byer der og i Ruhr. Denne staldfedning gav vel slagterne nogen
mulighed for at forsyne sig med kød, og de kunne så eventuelt selv holde dyrene
på græs, indtil de efterhånden fik brug for dem. Men ellers var den bedste
slagtetid månederne oktober og november, der ofte kaldtes slagtemåned, når
dyrene havde haft hele sommeren på græs. Alt, hvad man ikke kunne eller
skulle opstalde, skulle slagtes. Kødforsyningerne blev rigelige, og prisen den
laveste i hele året. Såvel på landet som i byen slagtede man i denne tid og
samlede forråd, som helst skulle vare helt til næste år. Store mængder af kød
blev nedsaltet, hvilket var årsagen til, at salthandelen langt op i tiden var et
af de vigtigste led i udenrigsomsætningen.
I slagtetiden havde byernes borgere ret til på torvedage at købe den årlige
forsyning af oksekød til nedsaltning direkte hos bonden, hvilket naturligvis fik
stor betydning for slagterne, eftersom jævne borgere det meste af året netop
spiste saltet eller røget kød. Salget af saltet kød til dem, der ikke var i stand til
at forsyne sig for et helt år ad gangen, var hovedsageligt på spækhøkernes
hænder.
Slagternes erhverv var da fra middelalderen og helt til forrige århundrede
hovedsageligt begrænset til slagtning og forhandling af fersk okse-, fåre-, lammeog til tider svinekød. Slagterne var forpligtet til altid at holde byerne forsynet
med dette kød. Til gengæld for denne forpligtelse, som det undertiden kunne
være vanskeligt nok at opfylde, havde slagterne oprindeligt fuldstændig eneret
på at forsyne borgerne med fersk kød. Det blev laugenes vigtigste arbejde at
hævde og forsvare dette privilegium, og det viste sig at blive en stor og til tider
uløselig opgave.
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SLAGTESKIKKE OG OVERTRO I GAMMEL TID
Laugshistorien giver altid et godt indblik i de forhold, hvorunder et bestemt
fag har arbejdet i ældre tid. Men når talen er om slagtere og selve slagtningens
historie, kan der dog være god grund til ganske kort at komme ind på en side
af udviklingen, som ikke fremgår af laugshistorien.
For den gamle slagter gælder det nemlig i højere grad end for nogen anden
håndværker, at han påtog sig et arbejde, der mere end næsten noget andet i
forvejen var omgivet af forestillinger, fordomme, skikke og sædvaner, som havde
deres oprindelse dels i en hedensk fortid, dels i almindelig overtro og dels i
visse — ofte besynderlige — praktiske overvejelser. Som praktisk håndværker
og købmand lærte slagteren dog hurtigt at betragte sit arbejde med mere
nøgterne øjne, end bonden og borgeren tidligere havde gjort. En god del af
overtroen måtte han kaste overbord som unyttig og intetsigende. Den kunne
ikke blive bekræftet ved hans daglige erfaringer. Og mange af slagteregierne
måtte han opgive som upraktiske, besværlige og ofte unødvendigt brutale.
Den værste overtro i forbindelse med nedslagtning af dyr blev derfor i byerne
udryddet af slagterne selv. Når vi alligevel kender en del til denne side af
slagtningens historie her i landet, skyldes det, at mangt og meget overlevede
blandt almuen på landet helt op i forrige århundrede, ja nogle steder til begyn
delsen af dette. Vi kan bl. a. ad denne vej få et lille indblik i, hvad slagtning
har været i tiden, før selve slagtererhvervet fremstod som selvstændigt hånd
værk.
Det var især selve nedslagtningen af dyret, der var forbundet med mange
magiske sædvaner og forestillinger, som for en del direkte gik tilbage til
hedensk tid, hvor den rette fremgangsmåde ved slagtningen især har spillet
en fremtrædende rolle ved ofringen. Næsten alle religioner har kendt nøje
forskrifter for hvilke dyr, der måtte ofres til guden eller guderne, hvordan
dyret burde behandles under slagtningen, hvordan man skulle omgås dyrets
blod, samt hvilke dyr, det var tilladt mennesket at spise. Det kender vi f. ex.
fra mosebøgerne i Det gamle Testamente, fra muhamedanernes hellige skrift
Koranen og fra hinduismen i Indien. Ofringens ritualer og religionens for
skrifter blev med tiden overført til hele samfundet, og dette har også været
tilfældet i Danmark, hvor også mystiske forestillinger om naturkræfternes
vekslende indflydelse har spillet en betydelig rolle.
For kristendommen viste det sig vanskeligt helt at komme sådanne forestil
linger og skikke tillivs. Når den gamle offergode eller bonde havde påkaldt en
af guderne, blev dette senere hen og langt op i tiden erstattet af et »i Jesu navn«
eller et »kors i Jesu navn, ære være mit slag«, som blev udtalt i det øjeblik
slagteren løftede kniven eller øksen til slag. Ofte kunne han tilføje et kort vers
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eller rim som f. ex. »det er ikke for had, du er kun til mad«. Og hvor den gamle
offerpræst havde mærket dyret med den hedenske guds kendetegn, der tegnede
hans kristne efterfølger et kors i kalvens pande, før hovedet blev skåret af.
Selve slagtekniven blev mange steder betragtet som et næsten helligt red
skab, som besad overnaturlige kræfter, og som måtte behandles og opbevares
med den allerstørste omhu. F. ex. blev det betragtet som et ufejlbarligt hel
bredelsesmiddel, når man behandlede et sygt dyr ved at dryppe det dråber
i næsen med slagtekniven. Ligesom slagtekniven anvendtes til at dræbe dyret,
kunne den således også have helbredende virkninger. Men den kunne dog
også, hvis man ikke passede på, blive forgjort af hekse eller onde øjne, og skete
det, kunne slagtedyret ikke dø. Opdagede man dette, eller havde man mistanke
herom, da var det et almindeligt afværgemiddel hastigt at stikke kniven en
gang i jorden, før et nyt stød blev foretaget, og var slagteren da i anden omgang
mere heldig og ramte den rigtige åre, kunne man jo altid heri se en bekræftelse
på rigtigheden af disse forestillinger.
Men også mange andre omstændigheder kunne komme i vejen for, at en
slagtning kunne blive vellykket. Man måtte tage sig i agt for at have medliden
hed med slagtedyret eller ynke det, for »da lider de mere og dør ikke så hur
tigt«, ligesom det også ville blive særlig sejglivet, hvis det i forvejen blev bibragt
bare den mindste anelse om, hvad der forestod. Sejglivethed kunne også
fremkomme ved hekses og onde øjnes indflydelse, og på samme måde mente
man mange steder, at børn af forældre, som havde været hinanden utro,
gjorde dyrets dødskamp vanskeligere, hvorfor de helst ikke måtte overvære
slagtningen.
Et rent praktisk problem bestod i, hvorledes man på den bedst mulige måde
kunne få blodet ud af dyret. Her synes der overalt at have været stor enighed
om, at dyret helst skulle stikkes uden bedøvelse af nogen art, og det er jo kendt,
at mange hjemmeslagtere på landet helt op i vore dage har kviet sig ved og i
mange tilfælde undladt at bedøve julegrisen, før den er blevet stukket. For at
dyret i det hele taget skulle reagere så voldsomt som muligt, brugte man flere
steder at tirre det og gøre det rasende før slagtningen, ja i enkelte egne var det
skik, at slagteren satte sig op på ryggen af grisen og tog sig en ridetur, før han
stak den. Foruden stikning brugte man dog også undertiden økse, især til større
dyr, og nogle steder dræbte man dyret omgående ved at stikke kniven ned bag
hornene i nakkesenen, »pøtten«, som denne sene kaldtes på Fanø.
Der fandtes også regler for, på hvilket tidspunkt en slagtning helst skulle
foregå. Det var almindeligt anerkendt, at det helst skulle ske om natten eller
i hvert fald tidligt om morgenen lige før daggry. Nogle steder slagtede man helst
ved højvande, da det hed sig, at blodet ikke ville udtømmes rigtigt ved ebbe.
Men især var det dog månen, man skulle holde øje med. Det var en almindelig
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Slagter og tækkemand H. M. Nielsen stillet op udenfor »Staunbo« med alle sine slagterredskaber.

Dette billede stammer naturligvis fra vort århundrede, men når man taler om den betydelige
udvikling, der især i de sidste hundrede år har fundet sted indenfor slagterhåndværket og i.
selve slagtningen, så er på den anden side hjemmeslagtningen på landet et område, som også
hører med til slagtningens historie, men hvor større forandringer ikke har kunnet finde sted.
Endnu i vore dage slagtes der i de fleste landhusholdninger, men slagtningen omfatter nu
kun grise, idet man ikke mere hjemmeslagter okser og kalve. Endnu i forrige århundrede
var det sædvanligt, at slagtningerne foretoges af bonden selv, eventuelt med bistand fra naboer,
men siden er der i hver egn kommet særlige hjemmeslagtere, husmænd, landarbejdere eller
som her en tækkemand, for hvem hjemmeslagtningen, især f. eks. i tiden op til jul, kunne være
et indbringende bierhverv. Dette må naturligvis betragtes som et fremskridt, selv om hjemmeslagterens uddannelse alligevel som oftest har været yderst nødtørftig, da den som regel
blot har bestået i, at han i nogle måneder har assisteret en anden hjemmeslagter. Som et
andet fremskridt bør noteres, at der før krigen blev udstedt forbud mod at stikke grisen før
forudgående bedøvelse eller skydning, således som man overalt gjorde, et forbud, som det i
praksis har været vanskeligt at få overholdt, da såvel mange bønder som hjemmeslagtere har
hævdet og hævder, at blodet ikke kan udtømmes ordentligt, når grisen skal bedøves før
stikningen.
De på billedet opstillede slagterredskaber er typiske. Grisen synes her at skulle skydes, og
dette og den umiddelbart derpå følgende stikning er så sikkert sket på jorden. Dersom grisen
skulle stikkes levende ville den blive anbragt på den omvendte balje eller muligvis på stigen
med sammenbundne ben, hvilket vil gøre det lettere at opsamle alt blodet. Dersom grisen
skulle have været anbragt på den omvendte balje, skulle denne have været lidt større end her.
Straks efter stikningen kommer kogende vand i baljen, hvormed grisen skoldes. Afskrabning
af børster kan herefter finde sted, når grisen er lagt op på stigen over baljen. Når afskrabningen
er afsluttet, bliver bagbenene bundet fast til stigen, der så rejses op, så parteringen kan begynde.
Bortset fra, at slagtningen nu ikke mere er forbundet med overtroiske forestillinger og even
tuelle ritualer, har sikkert i princippet den samme fremgangsmåde været anvendt på landet
siden middelalderen, og helt indtil forrige århundrede og slagtehusenes oprettelse har også
mange slagtere i byen stort set brugt samme metode.
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antagelse, at månen havde indflydelse på arbejde, vækst og frugtbarhed, og for
slagtningen gjaldt den regel, at den skulle finde sted, når månen var i tilta
gende. Valgte man at slagte, når månen var i aftagende, ville det nemt ske,
at kødet blev »låddent«, og at det viste sig ude af stand til at holde sig. Visse
steder i Jylland har sådanne forestillinger overlevet helt til forrige århundrede.
Det var dog ikke blot den rette behandling af og holdning til dyret, der var
af betydning under slagtningen. Mennesket skulle også forstå at tage vare på
sig selv, og hvad man i så henseende skulle omgås med særlig varsomhed, var
slagtedyrets blod, hvortil megen overtro knyttede sig. Langt op i tiden har
blodet ofte været tillagt mystiske kræfter. Det blev betragtet som selve livsvædsken, hvori det levende væsens egenskaber var skjult. Man kunne således
erhverve sig styrke og mod ved at drikke bjørnens blod osv.
Slagtedyrets blod blev dog sjældent betragtet som heldbringende og styrke
givende. Det var tværtimod i de fleste tilfælde farligt under særlige omstændig
heder. Man skulle således være forsigtig med at gå over den plet, hvor dyrets
dødskamp havde fundet sted, og blodet var trukket i jorden. Gjorde man det,
risikerede man at få ligfald eller som det kaldtes kofald, kalvefald, lammefald
osv., alt efter hvilket dyr, der var tale om på det pågældende sted. Det hed sig
nemlig, at når man fik anfaldene, da ville man komme til at gebærde sig på
samme måde, som netop det døende dyr på dette skæbnesvangre sted havde
gjort, og man ville under anfaldet komme til at udstøde dyrets lyde, et lams
brægen, en kos brøl osv. Uforsigtig omgang med slagtedyrets blod har da den
gang været en af de overtroiske forklaringer på den sygdom, vi i vore dage
kalder epilepsi. Det blev derfor betragtet som en god skik at grave jorden på
det sted, hvor slagtningen var foregået.
Særlig stor forsigtighed skulle udvises af gravide kvinder. Man mente, at i
dette tilfælde ville også fostret blive ramt. Hvis gravide kvinder ved uagtsomhed
gik over det farlige sted, da ville barnet få ligfald, når der efter fødslen var gået
det antal uger, som fostret var gammelt, da moderens uforsigtighed fandt sted.
Af samme grund skulle den gravide også passe på ikke at komme til at betragte
det døende dyr altfor grundigt, og ganske særligt måtte hun passe på ikke at
se de døende øjne. Hun skulle i det hele taget helst ikke være tilstede under
selve slagtningen, hvor hun nemt kunne få et stænk blod på sig. Dette ville
nemlig medføre, at barnet ville få et modermærke på samme sted, hvor blod
pletten havde ramt moderen, og dette modermærke ville blive større og tyde
ligere, hvis konen, hvad jo ville være naturligt, gav et skrig fra sig af forskræk
kelse. Dog fandtes der også en afværgeforanstaltning herimod. Hvis nemlig
konen havde åndsnærværelse nok til straks med fingeren at fjerne blodpletten
fra f. ex. ansigt eller hænder og flytte den til et mindre synligt sted på kroppen,
der kunne være skjult af tøjet, da ville også mærket på barnet komme til at

16

sidde på dette mere uskadelige sted. Helt undgå modermærket kunne barnet
dog ikke, når ulykken først var sket.
Da slagtning blev et erhverv, lærte slagteren som omtalt snart at se bort fra
en del af disse sædvaner og overtroiske forestillinger, men der fandtes dog en
fordom, som slagteren ikke af egen drift søgte at afskaffe. De gamle slagtere
fik fra tid til anden skyld for meget, herunder også for at sælge kød af selvdøde
dyr, men at de solgte hestekød vovede dog ingen at beskylde dem for. Det ville
have været det samme som at sammenligne dem med landets måske mest
foragtede stand, rakkerne, og det ville og turde ingen.
I den hedenske tid spiste man hestekød her i landet, men kun ved højtidelige
og vigtige offerfester, og på grund af denne særlige hedenske kult, der således
knyttede sig til spisning af hestekød, bestræbte den katolske kirke sig overalt
ivrigt for at bekæmpe dette. Kirken fik her held med sig, således at hestekød
snart blev betragtet som noget endda særdeles urent, som »ærlige« mennesker
ikke engang ville røre ved. Som forklaring fremførte man som regel nogle
formodninger om, at den Onde selv havde deltaget i skabelsen af hesten, eller
at dette dyr fremfor alle andre var et trældyr og derfor uværdigt til at blive
spist af mennesker.
Intet ærligt menneske med respekt for sig selv ville have noget med flåning
eller slagtning af heste at gøre, og dette arbejde blev da overladt rakkerne, en
særlig afskyet og foragtet gruppe af samfundets uheldigt stillede. Rakkeren
havde flere hverv. Han skulle nogle steder sørge for den mest nødtørftige
renovation i byerne, han skulle aflive og fjerne de døde kroppe af katte og
hunde, og det var som regel ham, der foretog kastrationer, men som hans
vigtigste hverv betragtedes dog aflivning og flåning af hesten, som regel mod
ret god kontant betaling, foruden at han ofte fik dyret overladt.
Det kan her tilføjes, at rakkerens behandling af hesten sikkert hører til noget
af det mest brutale i slagtningens historie. I reglen nøjedes man med at stikke
dyret, idet man stak en ganske kort kniv (på størrelse med en tommelfinger)
ind i hovedåren på bringen, hvorefter man lod det arme dyr løbe omkring,
indtil det havde forblødt. Der findes beretninger om, hvorledes den rasende
hest efter at være stukket forfulgte rakkeren, der måtte søge tilflugt i et træ,
indtil dyret styrtede, og i et andet tilfælde løb hesten »en halv fjerding vej«
efter at have modtaget rakkerens stik.
I 18. århundrede begyndte regeringen her som i andre lande at bekæmpe
denne fordom, som, mente man, førte til unødig spild. Regeringens propaganda
blev på grund af manglende forsyninger især livlig under napoleonskrigene,
men det viste sig vanskeligt at overbevise folk. I løbet af første halvdel af forrige
århundrede lykkedes det vel at få visse grupper i befolkningen til at spise
hestekød, især embedsmænd og præster, som jo skulle gå i spidsen for propa-
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gandaen, men almuen, og da ganske særligt på landet ville ikke bøje sig.
Bønderne sang i stedet spotteviser om embedsmanden, der var villig til at spise
»ister og fedt« af en hest. Så sent som i 1840’erne udskrev Landhusholdnings
selskabet præmier til dem, der ville spise hestekød.
På landet begyndte dog også herremændene at overtale bønderne til i det
mindste at flå hesten for at udnytte huden. I mange tilfælde måtte han gøre
det på den måde, at han selv flåede det første stykke, ja det hændte, at hans
frue og børn også måtte tage et stykke, for at alle kunne være lige gode om dette
»uærlige« arbejde, så ingen bagefter havde anledning til at råbe rakker efter
den anden. I enkelte større byer begyndte fremtrædende personer ligefrem at
holde hestekødsbanketter for også at propagandere på denne måde. Alt dette
førte så efterhånden til, at forestillingen om hesten som et særligt urent dyr
trods al sejglivethed langsomt begyndte at forsvinde, men det var først mod
slutningen af forrige århundrede og i begyndelsen af dette, at spisning af he
stekød overalt blev almindeligt anerkendt som noget, der anstod sig for enhver.
På samme måde som med hestekød vægrede man sig også langt op i tiden ved
at bruge kødet af spædekalve. Også disse blev mange steder uden videre over
ladt til rakkeren eller hans kone, der af denne grund kunne få betegnelser som
»kalverakkeren«, »kalvekonen« eller slet og ret »hunrakkeren«.

DE FØRSTE SLAGTERLAUG

Det ældste slagterlaug i landet er utvivlsomt lauget i København, der kan
føre sin historie tilbage til 1451. Det blev således oprettet på et tidspunkt, da
laugsvæsenet i det hele taget i denne by var ved at komme ind i fastere rammer.
Provinsen fulgte lidt langsommere efter, og slagterlaugene her blev som omtalt
først dannet i de følgende århundreder, selv om slagteriet også her naturligvis
har været drevet som selvstændigt erhverv i lang tid, før laugene opstod.
Det bedste indblik i laugenes pligter og rettigheder gennem tiden vil man
få ved at betragte nogle af de laugsskråer eller artikler, der er bevaret. Her skal

Bekendtgørelse om hesteslagtning (jvf. billede side 19). Trommeslageren i en lille provinsby
bekend tgør, at »kødet af den her fremstillede hest sælges på torvet i morgen.« En sådan be
kendtgørelse om hesteslagtning har udgjort et helt lille optog med trommeslageren forrest,
derefter hestetrækkeren med hesten og endelig ligesom for endnu engang at understrege,
hvad der var på færde, slagteren med den store slagterøkse over skulderen. Hesten er ud
smykket med flag og løvkrans. Denne form for annoncering af hesteslagtning går tilbage til
forrige århundrede, da den foruden at være en annoncering tildels har været et led i pro
pagandaen for hestekødspisning. Senere, da hestekødspisning var blevet almindelig, har
skikken dog kun været anvendt for at meddele husmødrene, at der nu ville komme billigt
hestekød på torvet, og fremstillingen gav publikum lejlighed til at se, at der var tale om et
sundt og godt dyr. Mange steder, hvor trommeslagning var afskaffet allerede i forrige
århundrede, var det skik at bekendtgøre forestående hesteslagtninger i de lokale aviser.
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gengives den skrå, som de københavnske slagtere 1496 modtog af kong Hans,
samt de artikler, der under Christian V blev givet også til København, men
med gyldighed for hele landet. 1660 var enevælden blevet indført, og det varede
således kun godt 20 år, før den enevældige konge fandt det nødvendigt at gribe
ind i forholdene i de efter hans mening egenmægtige og selvrådige håndværkerlaug.
Skråen af 1496 lyder således:

3n nomine bomini ammen.
X)ette er fiøbmangernte fcbraa, enbred)t od? fd)icf>etlfez fom be baffue paa berte
embebe i Äiobenbafn, f>uiïd>e bennem giffuit er af ljøpbaarne bevre od) førfter,
fonger od) rigené raab aff T>annemard) meb borgemefler od) raabO billie od) fanu
tød)e i ^iøbenbafn.
1. §ørft od) frembeelte buo fiøbmanger mill morbe i Äiobenbafn, ban fcball were
ecbte od) ret, faa at ban maa flaa i laug ocf> tougb meb buer bannemanb, od) fcball
banb baffue breff og bemifjning, buorlebié banb er beben fommen, fom banb tient
baffuer od) fommen er.
2. JJtem fcball ban boe i ^iøbmangergaben i be gaarbe, fjont fiøbmangere b«f;
fuer før i boeb.
3. Ocb fcball ber et) flere embeber brugte i nogen gaarb enb it od) et) flere min;
bue fiøb fall foruben (it) i buer gaarb.
4. Od) fcball bun baffue en uberød)tet banneguinbe til buflrue.
5. 5tem naar banb ganger i embebet, fcball banb fjuerre eeb meb opragte fingre
od) bebe fjtg faa gub til bielp od) alle belgen, battb fcball vere bet embebe bulb od)
tro ocb albrig emob od) giøre fjine mebbrøbre ben beel, fjom banb baffue mill, od>
et) anbet.
6. Stem ftben fcball banb giøre fofi meb tbo tønber mtemer øll eller iiij (4) tom
ber banfd) øll ocb her till falt mab fire ferfdje retter. Ocb ber till fcball banb gif;
fue j (1) bifjmer punb mor ub ocb j løbig mard) i embebet, førenb banb baffuer
noget fiøb i fall. $ormaar banb icfe fjaa at giøre, ba fcball banb fette gob mifjen
berfore i embebet ocb buert aar j tønbe banfd) øll i embebet, faalænge banb bafc
fuer fofi giort.
7. 2ftem bør olbermanben at (jette fiefne øaa tit, flom beboff giørte, ocb fd)icf>e
miibe ocb milebor om (let ocb lambeflett.
8. Jpuo id>e till fleffne fomnter, naar tilfigte, bøbe j fterbing øll for buer tib, uben
banb er i louglig forfalb.
9. 5tem buo fom anberlebte flaar nøb, enb att embebet baffuer mebtaget, bøbe
en tønbe øll for buert ocb 2 mard) vor, Øom banb flaar til u;rette.
10. 2»tem fcball ingen raabe fra en anbené vinbue, viibe 1 tønbe øll ocb 1 mard)
vor eller af gaben.
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11. 3tem fcfjctli od) ingen felge fetff bøbt fiøb veb fit embebe.
12. 5tetn fedalt od) to fiaïbbrobte vete till faminen od) fletten fdjall gange rett om.
13. 3tem fcfjatt ingen giøre ben anben forfiøb paa gaben eller veb ftranben, vibe
1 tønbe oli od) 1 mard) vo;.
14. 3tem ferait ingen fiøbe mere it lamb af nogen vogn til fammen, om ber er
nogen flere af embebet l)ofj, ber fiøbe tvill, vibe 1 tønbe øll od) 1 mard) vo;.
15. 3tem fcball od) ingen fiøbe mere aff brefte fee enb it par øren til fît embebe
od) it beger lamb, uben bet gielber for alt embebet, faa fremt embebet vid mere i
bet fiøb, vibe 1 tønbe øll od) 3 mard) vor.
16. 2»tem brpber olbermanben, ba fcfratl l)anb bøbe bobbelt.
17. 3tem ben, fom fommer ftfl i embebet fdjatl gange embebé erinbe, naar Ifaiv
nem till fjigté, fjaa (enge (til) en anben fommer.
18. 5tem On» §orn gißt olbermanben udiub i laugfbuué eller paa ftefne, bøbe
ber for 1 tønbe øll od) 3 mard) vor«
19. 2>tem Ouo fjom løber vreb aff ftefne od) mill ep liube olbermanben od) meb;
brøbre, mere embebet ep nermere, enb alle btøberne mill od) lud)e (jané minbue
till, faa lenge till fjanb giør laugfrett ocf> ftefnen er bolben ber efter.
20. 3tem mill b<*nb id)e føge ftefne od) fierer embebet for fogeben eller for borg;
meftere, før ftefnen er bolben, b«fue forbrubt ftt embebe.
21. 2»tem vorher nogen leeb af ftn gaarb, od) b«ffuer giort fin embebe rett, od)
boer banb uben embebet od) ep (fagter embebet imob, fanger banb gaarb igien i
embebet, niube fît embebe igien fiben fom før, bog fcball banb fpørge olbermanben
ab od) alle brøberne, førenb b<*nb b<xffuer noget fall.
22. 3tem far nogen af embebet meb fofj eller morber embebet forbubet for udim
belfe, od) vill l)cmï> berinb igien, vinbe embebet paa npe od) fette gob tvifjen for (tg,
at ()anb fd)all ep mere faa giøre.
23. 5tem banber nogen ben anben eller falber øgenaffn, bøbe berfor 1 tønbe
øll od) 2 mard) vor.
24. 2>tem taler nogen paa ben anbené ære eller lif od) fan bet ep bemiøe,
rømme embebet blifue felf faaban od) en manb, fom Ijanb milbe giøre ben anben till.
25. 2»tem maa manb fd)ellige giefter biube i laugfbuufe, bog fpørge olbermanben
ab før; brpber nogen gieft, ba fdfall ben bøbe, font inbbøb.
26. £ytem fcball ingen brøbre eller føftre I)affue flere bion i laugfbuufe enb en
møe, berif børn unbertagen.
27. JJtem l)uo ^om fpilber (augføll eller fafter tønben om, førenb øllet er ube,
bøbe 1 tønbe ber fore.
28. 2»tem buo ber lenger fibber, lenger enb laugføllet er ube od) olbermanben
biemgangen er, mob bo^bonbené eller buftruené villie, bøbe 1 tønbe øll ber fore.
29. 3 tem bøer nogen aff bette embebe, ba fd)ulle alle brøbre od) føftre følge ben
bøbe till graffue od) ofre, om tilfjigté.
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30. 3tem (eper nogen niant» en fuent» fra ben auben, forent» Ranë ftefhe bag er
ut»e, bobe t»er fore 1 tonte oil og 3 marcR vor31. 2>tem ganger nogen fuent» af Rn tienefte, for Raite ftefne tag od) Ran Raf;
fuer giort regenfcRab, bøte 1 tonte oil og 3 mard) vor.
32. 2»tem Ruo Rg leper en fuent, Rant fcRall Raffue to brotre till mitne, Ruor;
letif Rant Rannem leper, ocR ep lenger lepe Rannem ent till alle Reigentag
(1. nov.).
33. 2item fierer nogen, om nogen fiober od) icRe betaler, ta maa oltermanten
locRe Rané mintue, till faa lenge Rané fiob betalt er.
34. 2>tem famme ret er od), om nogen ten anten fcRplbig er i embetet od) ep
betale vill.
35. JJtem RuilcRe flagter fueune fig forbrpter i nogen maater, ftante famme
ret fom brotre od) foRre liute.
36. 2»tem fcRall ingen fiotmangere to eller tre Rante paa gaten met ferfcR
maRuin RefcR, uten tet gielter alt embetet paa, vit tereé embete.
37. 2fteui fcRall ingen to eller tre forbinte Rg imot embetet mot te antre, vet
famme ret.
38. 2>tem brpter nogen af vort embete imot borgemeRre ocR raatê but, Ruat
te ligge om fiøb uten renterne od) porterne, bote ter for 1 tonte oll, ten anten
brote tet førR, faa vi nøbte ta till at fiøbe forn antre.
39. 2»tem maa alle fager rettte od) aftalte i laugiRuuR met oR felf, uten ter er
fonningenê fag uti eller bpené fag.
40. 2>tem Ruo font faa embeté erinte paa lauget at fiøbe noget til ernbeté
beRof, tet fcRall Roltte Ram uten Rn fcRate, ocR fcRall Rant ep forfette tet fiøb
anterlette, ent Rant felf fiøbt Raffiier, mitt fit embete.
41. 2)tem toer nogen broter, ta fcRall Raite RuRrue niute tet aar od) tag; vill
Run lenger Rolte embetet, Raffue it Rallft embete od) ep mere, uben alle brøterne
vill Rinte tet unte.
42. JP»uo font oltermanten banter eller ilte tilltail, Rant bøte 1 tonte tpff oll
od) 4 march v op.
43. ^»uilfen broter font fierer Rn broter for borgmeffere ocR raat forent for
Rn oltermant, Ranb bøte 1 tønte tpff oil ocR 4 mard) vor.
Noget af det første man lægger mærke til ved dette dokument er, at det ikke
betegnes som slagternes, men som kødmangernes skrå. Kødmanger betyder
kødsælger eller kødforhandler, hvilket vil sige, at man dengang har betragtet
erhvervet mere som handel end som egentlig håndværk. I et noget ældre konge
ligt brev siges endog, at ingen uden »Vore borgere i kødmangerboder« må holde
slagtere, hvorafjo tydeligt fremgår, at kødmangeren blev anset som handlende,
mens betegnelsen slagter kun anvendtes om den medhjælper, der foretog selve
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To bevarede københavnske slagterlaugssegl.
Til venstre en afbildning af det ældste slagterlaugssegl i landet. Der findes et eksemplar i
Stadsarkivet i København, der går så langt tilbage som til 1525. Seglet, der forekommer
yderst dekorativt, har som motiv en stående okse, ovenover hvilken der til venstre er anbragt
en skråtstillet økse, hvis æg er drejet nedefter mod oksen. Seglets indskrift lyder: »tetthe inselle
hør til kødmanghere haffn« (Dette segl hører til kødmangerne i København). Seglet kendes
frem til 1655.
Til højre ses et andet og langt senere laugssegl fra København. Dette segl er endnu i laugets
besiddelse og er kendt tilbage til 1831. Det har, dog i mindre fin og dekorativ udførelse, den
samme fremstilling som det ældre segl, blot løfter nu oksen venstre forben. Seglets inskription
er ganske enkelt: SLAGTERLAUGS SEIGL (jvf. P. B. Grandjean: Danske håndværkerlaugs
segl, 1950).

slagtningen. Kødmangeren var først og fremmest den mand, der købte kvæget
af bonden i landsbyen eller på torvet, og det var ham eller i mange tilfælde
måske snarere hans kone, der forestod udsalget fra boden. I skråen tales da
heller ikke om nogen særlig håndværksmæssig uddannelse. Han skal bare have
brev på, at han er »ægte og ret« (ægtefødt), og at hans kone er en »uberygtet
dannekvinde«. Først i løbet af 16. og 17. århundrede blev slagter den almin
delige benævnelse for den, der såvel slagtede som handlede med kød.
Et minde om den tid, da slagterne kaldtes kødmangere, har vi i det køben
havnske gadenavn Købmagergade. Det var dengang en almindelig skik, at de
enkelte håndværk samlede sig om hver sin bestemte gade, der så fik navn efter
håndværket. Dette fremgår også af utallige sådanne gadenavne i næsten alle
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vore byer. I København boede slagterne en tid lang i den nuværende Købmagergade, og dette besynderlige gadenavn, er da også en senere forvanskning
af det oprindelige Kødmangergade.
Denne skrå, der naturligt er kommet til at danne forbillede for senere skråer
i andre byer, fortæller os først og fremmest noget om den fællesskabsfølelse, der
har hersket mellem slagterne, en solidaritet, som synes at være mere vidtgående,
end vi kender den fra andre håndværk. Der er faktisk sørget så grundigt for,
som man ad lovgivningens vej kunne, at den ene ikke skulle få større fordele
end den anden, at ingen skulle få muligheder for at komme til at rage op over
sine »embedsbrødre«. Ingen slagter måtte have mere end et udstillingsvindue,
og ingen måtte reklamere for sine varer ved at råbe på gaden foran de andres
vinduer. Der var nøje regler om forkøb, d. v. s. han måtte ikke i kraft af, at han
kom først eller måske havde de bedste forbindelser købe mere end et bestemt
antal dyr af hver bonde, før også de andre slagtere i lauget havde haft lejlighed
til at købe efter tur. Brød han denne regel og købte flere, end han havde lov
til, tog han på landet på eget initiativ eller sendtes han af lauget for at gøre
indkøb af dyr, da var han forpligtet til at tilbyde de andre slagtere deraf til
samme pris, som han selv havde givet. Kun hvis de andre ikke ønskede at købe,
hvilket ganske givet ikke har været regelen, kunne han beholde kvæget for sig
selv. I det følgende århundrede blev der givet endnu mere detaillerede regler
for at forhindre forkøb. Det blev således f. ex. bestemt, at den enkelte slagter
ikke på torvedagene måtte gå bønderne i møde udenfor byporten, og når
bønderne først var kommet ind, skulle slagterne efter tur have lov til at byde
på hver et eller to dyr af hver drift. Det blev også forbudt at sælge kød ved at
gå fra hus til hus. Al handel skulle foregå fra boden, og der blev ligefrem givet
regler for, hvor meget der måtte udstilles af enkelte kødvarer.

LAUGENES KAMP MOD STATSMAGTEN o. 1600-1857
I det følgende århundrede udviklede laugene sig i øvrigt forholdsvis roligt og
styrkede deres stilling i samfundet, men kom fra o. 1600 netop derfor i idelige
konflikter med statsmagten, der fandt, at laugene ved deres stærke fremhæven
af medlemmernes økonomiske ligestilling hæmmede al udvikling og privat
initiativ. Regeringen var også utilfreds med laugenes hele ret egenmægtige
optræden udadtil, og den mente, at laugene efterhånden var kommet til at
føre en for hårdhændet politik i retning af at begrænse adgangen til optagelse,
hvorved laugsmestrene afskar en konkurrence og i øvrigt hindrede kvalificerede
folk i at komme til at udøve selvstændigt erhverv. Laugene brugte her forskellige
fremgangsmåder. I kødmangernes skrå af 1496 er i § 5 omtalt, at en slagter
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»skal gøre kost«, før han kan optages i lauget og få lov til at sælge kød. Denne
kost bestod af 1 pund vox og en mark sølv, et ikke helt uanseligt beløb, som blev
indbetalt i laugskassen, eller laden, som den kaldtes. Dertil skulle han give
2 tønder tysk eller 4 tønder dansk øl med tilhørende saltmad og 4 retter fersk
kød, nok til at der kunne holdes gilde for laugsmedlemmer og pårørende i
laugshuset. Dette var en betydelig bekostning, som ikke enhver kunne udrede,
og da alle laug kom ind på at skrue fordringerne yderligere op, kunne denne
»kost« i mange tilfælde tjene til at holde uønskede medlemmer ude.
En anden form for adgangsbegrænsning lå deri, at man i mange laug stillede
meget bekostelige krav m.h.t. mesterstykke, en anklage, der dog ikke kunne
rettes mod slagterne, der intet mesterstykke kendte. De havde derimod mange
steder en helt lovformelig adgangsbegrænsning, således at de f. ex. havde privi
legier på, at der i Odense en tid lang ikke måtte være mere end 8 slagtere, og i
København ikke mere end 25, bestemmelser, som naturligvis ikke var egnet til
eventuelt at gøre regeringen blidere stemt.
Overfor sådanne anklager kunne laugene fremføre, at de var forpligtede til
at holde byerne forsynede med tilstrækkelige varer af god kvalitet, som lauget
garanterede for, hvorfor det var uheldigt om næringen skulle blive ødelagt af
altfor hård konkurrence. Specielt slagterne kunne henvise til den vanskelige
opgave det var, at skulle have fersk kød hele året, og når udsalgspriserne til
med efterhånden var blevet reguleret ved, at byråd og regering udstedte kød
takster, så risikerede man nemt, at for hård og ukontrolleret konkurrence skulle
forlede enkelte til at fremskaffe og sælge kød, der kunne være farlig for sundhe
den.
Alligevel bestemte Christian IV sig i 1613 til at ophæve alle laug ved lov, men
da viste det sig, at laugene og traditionen var stærkere end regeringen, så meget
mere som den lokale øvrighed i mange tilfælde har været interesseret i at støtte
laugene, der trods alt tillod den at have nogen indsigt i forholdene. Laugene
lod sig ganske simpelt ikke ophæve, ogi 1621 måtte kongen bøje sig og begynde
at udstede nye laugsartikler. Slagterne fik deres i 1623, og heri søgte man i
nogen grad at begrænse laugets selvstændighed. Disse artikler har dog næppe
haft større betydning. Som i de allerfleste andre laug er man vedblevet at gå
i de gamle spor, og slagterne har givetvis kun rettet sig efter de nye artikler
forsåvidt, som det har passet dem og været til deres fordel.
Senere blev artiklerne vel ændret fra tid til anden, men først med enevælden
efter 1660 kom en virkelig ændring til at gøre sig gældende. Regeringen beslut
tede, at nu skulle der for alvor skabes et ensartet grundlag for al laugsvæsen i
landet. 1681 kom en generel forordning »om Laugene udi Kiøbstæderne i
Danmark og Norge«, og angående »kosten« hedder det heri: »Naar nogen sig
hos Magistraten hafver indgivet, at hand et Handverk lært hafver og sig der-
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med vil ernære, skal hand for sin Indtrædelse ey gifve meere end 2 Lod Sølf
til det Laugshuus, som han hører under, hvis de nogen Huus eyer, og hvis de
ingen Huus eyer, da til et saadant Huuses Leye 4 Lod Sølf, til samme Laugs
Oldermand 2 Lod Sølf, til de Fattige af samme Laug 2 Lod Sølf oc til Raadstueskrifveren for Indskrifvelse 1 Lod Sølf.«
Denne forordning omfattede alle laug. Slagterne fik deres specielle artikler
1683. Da disse artikler kom til at gælde hele landet, og da de trods al selvstæn
dighed alligevel kom til at danne grundlaget for slagterlaugenes virke under
hele enevælden lige til næringsfrihedens indførelse i 1857, fortjener de at af
trykkes her. Christian V’s artikler for slagterlaugene af 5. maj 1683 lyder
således :
Vi Christian den Femte, af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, de
Venders og Go thers, Hertug udi Slesvig, Holsteen, Stormarn og Ditmersken,
Greve udi Oldenborg og Delmenhorst. Giøre alle vitterligt, at eftersom Vi
allernaadigst for got og raadsomt haver befunden, adskilligt udi Laugene,
saavel her udi Vores Kongel. Residentz-Stad Kiøbenhavn, som over alt udi
begge Vore Riger Danmark og Norge (som til Misbrug og adskillige Inconvenientzier kunde give Anledning) at afskaffe, og til den Ende, for hvert Laug
i sær nye Articler at lade forfatte: Haver Vi allernaadigst forundt og givet,
saasom Vi og hermed forunder og giver Slagterne efterskrevne Articler; Hvor
efter de sig allerunderdanigst skal rette og forholde; Og ej efter denne Dag
understaa sig nogen nye Vedtegt eller anden Anordning imellem sig selv at
giøre, saafremt de ikke derfor vil stande til rette, og straffes som vedbør.
1. Ingen maae sig her i Kiøbenhavn og Christianshavn af Slagteriet ernære,
førend hand haver taget sit Borgerskab, og er i Slagter-Lauget indskrevet,
undtagendes toe, som maae tillades i de nye Boeder, den ene af Baadsfolkene,
og den anden af Tøyghuset, som Admiralitetet haver begge at anordne; For
seer sig nogen anden herimod, bøde første gang fire Rigsdaler, anden gang
dobbelt saa meget, og tredie gang straffes paa Kroppen.
2. Slagterne skal have en Oldermand, som samme sit Embede i toe Aar skal
forestaae, og naar nogen afgaar, da skal samtlige Laugs-Brødre ved fleeste
Stemmer Tre af deres Middel Magistraten paa Raadstuen foreslaae, udaf
hvilke de haver en at anordne, som dennem synes best og dygtigst der til at
være; Mens dersom ingen af de Tre foreslagne dennem anstaar, da maae de
en anden, som de best eragter, der til beskikke.
3. Oldermanden skal alle de gamle og unge Laugs-Brødre, som nu Borgere
ere, og Haand-Verket bruger, saa og dennem, som herefter i Lauget begierer
at indtages, ved Navn lade antegne, saavelsom og hvor de boer, paa det hand
desbedre dennem kand vide at finde, naar enten noget udi Vores eller Byens
ærinde forefalder at forrette, eller og naar de nogen, som ikke til Slagter-Lauget
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er berettiget, eller som imod denne Vores allernaadigste Forordning dennem
kunde Indpas giøre, vil eftersøge, hvilket paa det, det desbedre kand exeqveres,
skal det være forskrevne Oldermand tilladt, fire Laugs-Brødre at udnævne, som
skal være berettiget til, med hannem og en af Underfogederne, forskrevne
u-berettigede at udsøge, og af dennem oppeberge den i første Articel ommeldte
Straf; Men hvis de den ikke strax betaler, maae de, uden nogen henseende til
deres Jurisdiction, hvor de antreffes, henføre dennem i Stadens Arrest-Huus,
indtil de Bøderne betaler. Og skal bemeldte fire Slagtere, som Oldermanden
i saa maader til sig tager, hver fierding Aar forløves, og andre i deres sted igien
af hannem nævnes, som samme Ærinde skal forrette, indtil det ordentlig i
Lauget er omgaaed.
4. Slagterne skulle deres Laug saaledes ved lige holde, at ikke udi Slagter
boderne nogen Tid fattes, fersk og saltet Oxe-Kiød, fersk Kalfve-Kiød, Lammeog Bede-Kiød, fersk og saltet Flesk og Ister, som kand eragtes got og forsvarligt.
Og maae ingen Oxe eller Nød slagtes, og i Boderne fal holdes, des slagtet Krop
jo vejer i det mindste 18 Lispund, og en slagtet Kalv tre Liszp: Til hvilket at
veje, Slagterne ved deres Boder skal forskaffe sig en Skippund Vegt, efter den
Anordning som Magistraten der om giørendes vorder, hvormed i forefaldende
Tvifl det slagtede Kiød kand vejes; Forseer sig nogen herimod, med mindre
Oxen og Kalve, end her oven er meldet, at selge, eller og Koe- og Qvie-Kiød,
iblandt Oxe-Kiød at fal holde, bøde første gang det beviises, Sex Slette Daler,
halvparten til Angiveren og halvparten til Børnehuset, anden gang dobbelt,
og Kiødet hver gang confisqveret. Tredie gang forbydes hannem i tre Maaneder
at slagte, og hans Boed saa lenge at tillukkes.
5. Paa det og en hver kand bekomme hvis hand til hans Huusholding og
Fornødenhed, kan behøve, Skal Slagterne tilforpligt være, Oxe-Kalfve-Lamme■og Svine-Kiød i Punde-tal at udselge efter nestfølgende Taxt: Bryst-Stykker,
Høy-Rifbeen af Oxe-Kiød, betales Pundet 32/3 Skilling, og hugges det første
efter Oxens storlighed, dog saa at hver stykke ikke vejer over 10 pund; vejer
de meere, da betales det øvrige 31/2 Skilling Pundet; Høy-Rifben skal Slagterne
være forpligt efter Kiøberens Villie at udhugge, dog ikke støkket mindre end
Sex Pund; aid resten af Øxen selges 31/3 skilling Pundet, og vil nogen have
heel Fierding, da betale Pundet 3 Skilling; Mens in Septembri og Octobri,
da betales Bryst-stykker og Høy-Rifbeen-Pundet 31/3 Skilling. Og all Resten
3 Skilling Pundet. Saltet eller sprengt Oxe-Kiød selges ligesom fersk, dog intet
af det slags maae af Slagterne selges, som haver ligget meere end sex Dage i
Salt; Mens røget Kiød betales en Skilling højere end fersk eller grønsaltet.
Skal og Slagterne være forpligtet i hvad Aars Tid det og er, at hugge Fremfierdingen af Kalfve-Kiød, og selge det i Pundetal, til hvem det er begierendes,
à sex Skilling Pundet Brystet og de bedste Stykker; Veigrer de sig i det at hugge,
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eller og at de meere begierer, end forskrevet, bøde fire Rigsdaler. Spæde-Lam,
selger Slagterne som de best kand, uden Vegt, men stort Lamme-Kiød, naar
de det hugger, og i Punde-tal selger, skal dennem betales fra Johannis til
Martini 3 Skilling Pundet, og siden fire Skilling. Fersk Svine-Kiød naar ingen
Olden er, da Pundet 3 Skilling; Befindes nogen, befængt eller selv dødt Qvæg
at fal holde, have et halv hundrede Rigsdaler til Børnehuset forbrudt.
6. Skal det og Slagterne i Lauget og deres Svenne alleene tillades, Øxen
og stort Qvæg her i Staden at slagte : Og skal dennem betales for en fuldkom
men Oxe at slagte, sønderhugge, salte og nedlegge, Toe Mark; For en Koe eller
ung Nød, iligemaade 1 Mark 8 Skilling: Mens skal de giøre Hoved, Callun,
og Fødder reene, da gives dennem en fierde deel meere; Og giør de det ej
forsvarligen, da Mester-Slagteren selv at svare der til. Og meere maae de ikke
tage eller fordre for deres Arbejd, under fem Rigsdalers Straf; Mens kand
Slagterne ikke strax forskaffe Folk at slagte, da maae den som dem behøver,
der til bruge hvem hand vil.
7. Eftersom Slagterne ere forpligtet til, ovenskrevne Kiød altiid i deres Boder
at have i bereedskab, og der endnu fire Boder i nye Kiøbenhavn af Magistraten
skal indrettes; Saa skal det alle og enhver være forbudet at udstaae paa Torvene
eller fall holde i deres Kieldere og Huse, færsk eller grøn-saltet Oxe-Kiød, fersk
Lamme-Kiød, eller Kalfve-Kiød; Hvorimod igien ingen uden de, som paa
Torvene eller andre Stæder paa Gaderne udstaar, maae saltet og røget OxeKiød, og saltet Svine-Kiød fall holde under des forbrydelse til Børnehuset.
Iligemaader skal det og alle og enhver være forbudet, noget slagtet Kiød i
Husene at ombære, under Vahrenes forbrydelse til den dennem antaster, og
derforuden, at bøde til Børnehuset Tive Mark, og lige Straf skal den give, som
med dennem handler, dog enhver tilladt at selge alle slags saltet Kiød i Tønde
tal, og udaf Tønder, saavelsom og røget Flesk; Item en hver og for sin egen
Huus-Behov u-behindret at maae lade slagte.
8. De tvende Slagtere, som af Admiralitetet i de nye Boeder bliver anordnet,
skal af bemelte Admiralitet derom gives skriftlig Attester, hvilke de til Stads
Magistraten skal præsentere, at de hos dennem kand indskrives og tegnes, paa
hvilke Stæder de udstaaer; Og skulle begge bemelte Slagtere, saa viit Lauget
angaar, og Slagteriet vedkommer, staae under Lauget, og alle Trætter, som
sig deraf rejser, skal af Magistraten decideris og paakiendes, men videre haver
de ej med Staden at giøre.
9. Skal det alle i Lauget, være tilladt, over alt her i Danmark at maae sig
tilforhandle feede Øxen og andet Qvæg, som en hver til sin Nærings Fortsæt
telse kand behøve, saa viit som dennem i Recessen og i Vores allernaadigste
Forordning af den 27 Decembr. An. 1681. dennem bevilges. Nemlig, at de sig
dennem tilforhandler af dem som Øxen at stalde er berettiget fra Martini til
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1 Junii, og sig med en selgendes Beviis forsyner, som de ved Comsumptionseller Accise-Boeden skal fra sig levere, at der af kand eragtes, om de sig efter
Forordningen haver forholdet; til hvilken ende de skal ved hver Maaneds
udgang, indgive en Extract i Politie-Commissionen hvor mange Øxen, en hver
haver slagtet, og hvor hand dem kiøbt haver; Og hvis hand det ikke efter kom
mer eller u-rigtigen angiver, da maae hannem ikke bevilges i tre Maaneder
sig med Slagteriet at ernære, og derforuden betale 10 Rigsdaler til Straf for
hver Oxe til Børnehuset.
10. Hvem her efter sig af Slagterie vil ernære, skal først tiene hos en Mester
i Lauget i tre Aar, hvilket hand skal bevise med hans Lære-Brev, førend han i
Lauget maae blive indskrevet, dog skal de som haver tient paa Kongens
Orlog-Skibe for Kokke, og de, som haver slagtet paa Kiødhavnene i Iszland,
saa og de tvende som Admiralitetet i de nye Boeder anordner, derfore være
forskaanet.
11. Hvilken Slagter, som fæster nogen Svend, hand skal en skriftlig Contract
derom lade forfatte, og der udi indføre, paa hvad Vilkaar hand hannem anta
ger.
12. Den Slagter som sidst i Lauget indkommer, skal efter Oldermandens
sigelse Lauget betiene, og naar Vores, Byens eller Laugets nødvendige Ærinde
forefalder, da Lauget tilsige; Findes hand uvillig eller forsømmelig, bøde hver
gang fire Mark, til de Fattige i Lauget: Mens bliver hand syyg, eller er udi
lovlig Forfald, da den som nest for hannem i Lauget er indkommen, at tiene,
som for bemelt, indtil den anden selv igien sin Gierning kand forrette; Mens
dersom fleere paa en Tiid indtages, skulle hver af de, som for saadan u-mage
vilde forskaanes, betale til Laugets Fattige og dens belønning, som Lauget
skal betiene, fire Rigsdaler.
13. Den Laugs-Broder, som vorder tilsagt for Oldermanden i de Ærinder,
som Vores allernaadigste Forordning af den 23 Decembr. 1681, ommelder, og
hand ikke møder, til det Klokkeslet hand tilsiges, bøde 12 Skilling til Laugets
Fattige, bliver hand en heel Time eller slet borte, bøde tre dobbelt, uden hand
kand beviise sig at have havt lovlig og tilbørlig forfald.
14. Hvilken Slagter i Lauget, som rejser her fra Staden, og tager sin Boepæl
i en anden Kiøbstad eller paa Landet, og bliver Aar og Dag borte, og hand
det ikke for hans Bortrejse haver havt med Magistratens og Laugets Minde,
da maae hand, om hand her hid igien kommer, ikke søge sit Sted i Lauget,
førend hand Magistraten og Lauget- haver tilfreds stillet.
15. Naar nogen Slagter ved Døden afgaar, da skal det være hans efterlatte
Hustrue u-formeent paa lige Vilkaar, som forbemelt, i Lauget at forblive, og
Slagteriet med Svenne og Drenge at fortsette, saa lenge hun sig i sit Enke-Sæde
ærligen forholder.

29

16. Naar nogen Laugsbroder, hans Hustrue, Børn, Svend, Dreng eller Pige
ved Døden afgaar, da skal Oldermanden lade ved den yngste Mester tilsige
saa mange af Lauget, som behøves, efter ordentlig omgang, at bære Liiget
til Jorden, er der nogen, som for Alder og Svaghed skyld ikke kand bære, da
maae de forbigaaes; Hvo ellers herimod giør, og sidder overhørig, bøde hver
gang en Rigsdaler til Laugets Fattige.
17. De Bøder, som i Slagter Lauget udgives, og ikke her expresse til andet
er lagt, skal Oldermanden oppeberge, og dennem forvare i Laugets Fattiges
Bysse, hvor af siden til de nødtørftige naar fornøden giøres, skal anvendes.
18. I det øvrige, saa vit som expresse i disse Vores Slagterne givne LaugsArticler ikke er ommeldet, forholdes efter Vores om Laugene givne Forordning
af dato den 23 Decembr. 1681. Og hvad Svenne og Drenge vedkommer, da
efter den om dennem udgivne almindelig Forordning af dato den 6 Maij 1682.
Thi byde Vi hermed og befale Præsidenter, Borgemestere og Raad, samt Byefogderne i alle Vore Kiøbstæder, som disse Articler under Vores CancellieSeigel tilskikket vorder, at de derover alvorligen holder, og dennem paa behø
rige S tæder til alles Efterretning strax lader læse og forkynde. Givet paa Vort
Slot Kiøbenhavn den 5. Maij Anno 1683.
Under Vort Signet
Christian.

Selvom en stor del af indholdet i disse artikler omhandler særlige køben
havnske forhold, så fremgår det af både indledning og afslutning, at de alligevel
var tænkt som almindelig retningslinie for slagterlaugene også i provinsen,
hvor bystyret skulle drage omsorg for, at de blev tilstillet slagterne i de enkelte
byer. Regeringen ønskede, at der nu skulle være rigtige slagterlaug i alle vore
købstæder og ikke bare i de største af dem. Dette fremgår ikke blot af de anførte
laugsartikler, men også af en konsumptionsforordning udstedt i 1661, hvori
det hedder, at hver bys øvrighed nu skulle sørge for, at der blev dannet »et vel
bestellt Slagter-Laug, saaledes at ingen understaa sig noget at slagte, som iche
i Lauget er, under høy Straf«, hvoraf det jo forøvrigt ses, at der mange steder
ikke i forvejen har været noget ordentligt laug.
I sidste § af skråen af 1496 understreges de gamle laugs selvstændighed
overfor myndighederne, idet det fastslås, at intet medlem måtte gå til borg
mester eller råd med klage over lauget eller en kollega, før han havde forelagt
oldermanden sagen, som så sikkert i de fleste tilfælde aldrig er kommet længere.
Det var efter den gamle ordning også medlemmerne selv, der valgte olderman
den. Af denne selvstændighed var ikke ret meget tilbage i den ny laugsordning.
Ganske vist fik slagterne lige så store privilegier, som de tidligere havde haft,
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Slagterlaugssegl fra Helsingør, Fredericia og Odense.
De tre segl i øverste række er alle fra Helsingør. Seglet i midten er en tegning (udført af E.
Rondahl) af seglet til venstre. Dette segl er det ældste. Det bærer selv årstallet 1602, og et
bevaret eksemplar går tilbage til 1608, hvilket i virkeligheden vil sige, at Helsingør har haft
landets måske ældste slagterlaug udenfor København. Dette passer også ganske godt med, at
Helsingør dengang var en betydelig søfartsby, hvor slagterne sikkert har kunnet have gode
indtægter ved proviantleverancer til en del af de skibe, der på grund af sundtolden måtte
lægge ind til byen. Motivet i seglet er en slagter, der står vendt mod venstre. Han er iført
forklæde og korte bukser og er i færd med at svinge øksen mod en okse, der holdes fast af en
person, der står vendt mod ham. Foruden årstallet 1602 bærer seglet følgende inskription:
HELLSINGØRS SLACHTERS LAVSSEIL. Det sidste segl fra Helsingør er betydeligt se
nere og bærer årstallet 1767. Motivet i det ældre segl er her gengivet i stærkt forenklet form.
En venstrevendt slagter går med en økse, der har bagudvendt æg, hen mod en okse, der
vender hovedet til siden, og som står noget højere i feltet end slagteren. Indskriften lyder:
HELSINGØERS SLAGTERS SEIL 1767.
Nederst til venstre ses laugsseglet fra Fredericia. Det stammer formentlig fra slutningen af 17.
århundrede. Man har ikke skabt et selvstændigt slagtermotiv til seglet, men blot gentaget
byens våben: en kronet løve, der med højre forpote holder en krumsabel rakt bagud over
hovedet, mens den i venstre holder en gren. I stedet for byens device omkring skjoldet: PRO
PAGE ARMATUS står i laugets segl: FREDERICIA SLAGTERLAUGS SEIGL.
Det sidste segl er fra Odense og findes endnu i en noget beskadiget bronze-stampe med træ
skaft i laugets besiddelse. Motivet er en stående okse med løftet venstre forben. Over oksen
ligger en økse med nedad vendt æg. Fremstillingen tager sig ud som en efterligning af det
seneste af de to tidligere gengivne segl fra det københavnske laug. Dette er sikkert også til
fældet, men noget fuldstændigt plagiat er der dog ikke tale om. Forskellen består i, at øksen
i det københavnske segl er anbragt skråtstillet over oksen, mens øksen i det odenseanske segl
ligger vandret. Indskriften lyder: SLAGTERLAUGS SEIGL I ODENSE.
Såvidt det kan ses, findes ingen andre slagterlaugssegl bevarede. Jvf. P. B. Grandjean: Dan
ske håndværkerlavs segl, 1950.
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•og de fik dem tilmed for første gang samlet i de af kongen udstedte laugsartikler, men på den anden side benyttede regeringen lejligheden til at give
strenge regler for udvejning og priser, som ofte måtte forekomme urimelige i
det daglige. Det væsentlige var måske dog, at lauget ikke længere havde fuld
herredømme over valget af oldermand. Allerede i paragraf 2 blev det fastslået,
at lauget måtte indskrænke sig til at udpege 3 mand, af hvilke den ene derefter
kunne blive udpeget til oldermand af magistraten, der dog også kunne vælge
en helt anden, hvis ingen af de tre foreslåede fandt nåde. Denne sidste bestem
melse berøvede egentlig laugene enhver indflydelse på valget af oldermand,
hvilket sikkert også var regeringens hensigt.
Slagterne fik i øvrigt fuldtud deres gamle privilegier og eneret på salg af
bestemte slags kød fastslået i de nye artikler, ja, de blev endog berettigede til
selv at finde frem til og lade arrestere folk, der gav sig af med ulovlig slagtning
og kødsalg. Til dette formål var udpeget 4 slagtere af lauget til at hjælpe older
manden. Myndighederne forlangte kun, at en underfoged skulle tilkaldes i
sådanne tilfælde. Af denne ret benyttede slagterne sig naturligvis i fuldt omfang,
og kampen mod alle, der søgte at gå laugsslagterne i bedene, blev da også i
den følgende tid laugets vigtigste virksomhed udadtil, og det blev en kamp,
hvor det som oftest faldt slagterne svært at hævde sig, fordi regeringen og myn
dighederne i praksis mere og mere forlod de i 1683 givne privilegier.
Denne indstilling hos regeringen fremgår allerede af, at den i 1688, kun 5
år efter de nye artikler, tillod at en del »småslagtere« i København fik lov til
på gader og torve at sælge fersk og salt flæsk, medister og en række andre lig
nende varer. Motiveringen var, at disse småslagtere var for fattige til at melde
sig ind i det rigtige slagterlaug, hvorfor man tidligere havde været inde på at
oprette et såkaldt »lille slagterlaug«, en tanke som dog synes at være blevet
hurtigt opgivet.
Disse småslagtere kan i meget minde om spækhøkerne, om hvem vi allerede
har hørt, at de med tiden blev meget farlige konkurrenter. Men takket være
regeringens uvilje mod laugene, som hele tiden mistænkes for at misbruge deres
privilegier til at fordyre levnedsmidlerne trods kødtaksterne, fik laugsslagterne
dog snart en helt ny og langt mere farlig fjende. I den nærmeste tid efter 1683
var laugene i stadig strid med myndighederne om denne kødtakst, som var
ansat ret vilkårlig, og som regeringen nægtede at gøre nogen forandring i.
1684 befalede kongen, at taksten skulle trykkes og opslås bl. a. ved slagter
boderne, så alle kunne kontrollere den, mens slagterne på deres side fremkom
med den ene klage efter den anden, fordi deres indkøbspriser steg. 1691 gik
regeringen med til, at magistraten et par gange om året måtte sætte en rimelig
kødtakst alt efter »Tidernes Tilstand«. Imidlertid ser det ud til, at den lokale
-øvrighed de fleste steder som oftest har været slagterne velvillig stemt, idet den
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jo var interesseret i, at borgernes fortjenstmuligheder ikke forringedes, og slag
terne kunne ikke i forvejen anses for at være særlig velstående. Dette førte til
stadige klager fra andre borgere — husmødrene formentlig — over stigende pri
ser, og det blev ofte hævdet, at slagterne ikke overholdt taksten. Denne anklage
mod slagterne har næppe i alle tilfælde været helt urigtig. Således oplyses det f.
ex., at slagterne i København i 1717 havde en aftale om, at dersom nogen fik
bøde for at tage priser, som lå over taksten, da skulle hele lauget være fælles
om bøden, altså en art gensidig forsikring mod straf for lovovertrædelse. Kon
gen svarede med, at bortforpagte bødeindtægten til en privatmand, der så til
gengæld selv skulle opspore overtrædelserne. Dette hverv røgtede han selvfølge
lig med usædvanlig flid, dog sikkert ofte således, at det ikke kom husmødrene,
men ham selv tilgode, idet han i hvert fald i visse tilfælde tvang slagterne til at
betale »unødvendige udgifter«, ligesom der var beskyldninger om købte vidner
o. s. V.
Da altså ingen af disse foranstaltninger syntes at hjælpe, gav kongen i 1718
ordre til, at der skulle beskikkes 12 personer udenfor lauget til at slagte, og at
de ligesom laugsslagterne skulle have fersk kød i deres boder. De skulle dog
altid sælge billigere end slagterne i lauget. Disse frislagtere, som de kaldtes,
blev til stor skade for lauget. Deres erhvervsmæssige forpligtelser var langt
ringere end laugsslagternes, og da de ikke var fast bosiddende, kunne de tage
deres pligter let, ligesom de heller ikke skulle deltage i byens udgifter. De lokale
myndigheder var betænkelige ved denne institution. Således skriver politi
mesteren i København: »Gud ved, hvad Slags Kiød de undertiden sælger,
hvorved Staden kunne befænges. Saadan en syg Ko kan de købe for 2 Rdl. og
sælge Kiødet for af en Oxe og vinde saaledes mere derpaa, end en ærlig Laugsslagter paa ti Stude kan profitere. — Thi det var at ønske for Stadens Sundhed,
at de mistænkte og Stodder-Frislagtere blev afskaflede«.
Sådanne synspunkter faldt selvfølgeligt helt sammen med laugsslagternes,
og de førte overalt en bitter kamp mod frislagterne, som i henhold til rege
ringens forordning i løbet afkort tid gjorde sig gældende i alle byer. Laugenes
kamp hjalp dog ikke. Regeringen mente, at frislagterne gav den bedste
mulighed for at sikre borgerne rigelig forsyning af kød til billig pris. Det blev
bestemt at ligesom laugsslagterne havde deres særlige plads med boder, der
som regel tilhørte byen, skulle også frislagterne rundt om i købstæderne »anvi
ses een og anden bequem Plads, hvor de kunde sælge, hvad de maatte have«.
Sådanne bestemmelser førte naturligvis til, at ansøgninger om frislagtning blev
hyppigere og hyppigere, og det hjalp kun lidt, at laugene fik disse ansøgninger
forelagt til formel anerkendelse. De gamle mestre kunne se med al mulig ringe
agt på afdankede ryttere, skomagere og bortrømte bønder, som fik lov til at
sælge kød. De kunne omtale dem som fuskere i faget, og de kunne afgive erklæ3
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ringer om, at de var skadelige for det almene vel, hvilket sikkert var rigtigt,
ansøgninger om frislagtning blev dog alligevel som regel bevilget.
I laugenes kamp mod fuskere og bønhaser, personer der på helt ulovlig
vis greb ind i slagternæringen, var myndighederne derimod som regel mere
villige til at hjælpe, og den ret til selv at udøve kontrol, som laugene fik i 1683,
blev i den efterfølgende tid flittigt benyttet lige til 1857. Sådanne fuskere
kunne være bønder, der smuglede kødet ind i byen, hvilket sikkert er sket i
stor udstrækning, eller det kunne være fattige koner, der af bønderne købte sig
lam og grise, som de så slagtede hjemme hos sig selv med videresalg for øje.
Noget sådant kendes mange eksempler på. I 1747 indgav lauget i Odense
således anmeldelse mod brolægger Jens Petersens kone. Ved den efterfølgende
fogedforretning, hvor foruden laugets oldermand også selve borgmesteren med
to vidner var til stede, viste det sig, at den stakkels kone havde slagtet lam, og i
huset fandt man ikke mindre end 2—3 slagtede, ferske lam. I henhold til laugsartiklerne forlangte Anders Knudsen Slagter kødet konfiskeret, men da konen
bad for sig og lovede ikke at slagte mere til salg, lod man nåde gå for ret —
og nøjedes med en bøde på 3 rigsdaler.
Når folk ikke lige selv slagtede, skete det ofte i garnisonsbyerne, at de forbandt
sig med slagterne fra de kongelige garnisoner. Disse rytterslagtere, som de
kaldtes, ville altid gerne skaffe sig en ekstrafortjeneste ved at foretage private
slagtninger og på laugenes anmodning måtte regeringen gennem 18. århun
drede udstede adskillige forordninger mod rytterslagternes privatsalg af kød.
Helt standse denne trafik kunne slagterne dog ikke, og ofte måtte de sikkert lide
den tort, at deres fjende rytterslagteren blev forvandlet til frislagter, når han
blev afskediget fra militærtjenesten.
Som det gælder for laugene i almindelighed, gælder det også for slagterlaugene, at deres stilling i tiden op mod år 1800 blev stadig vanskeligere. Når for
brugerne opdagede, at myndighederne var laugene fjendtligt sindet, medførte
dette en voksende strøm af klager over forskellige misbrug. Om slagterne siges
det, at man hørte »daglige og jævnlige« klager over deres laug. Hvad der
klagedes over var især, at kødtaksten ikke blev overholdt. Disse klager er sikkert
rigtige nok, men det er et spørgsmål om kødtaksten, sådan som den blev opsat,
overhovedet kunne overholdes. Et indblik i de forestillinger, der ledede rege
ringen i dens politik overfor slagterne, kan man få af en erklæring, der i 1760
blev afgivet af Dansk Cancellie om laugsvæsenet. Om kødhandelen siger
erklæringen, der er affattet af den indflydelsesrige generalprokurør Henrik
Stampe, at kødet i Danmark, der producerer mere kød, end det selv kan spise,
bør være billigere end i andre lande. Uden i øvrigt at anføre beviser, mente
Stampe ikke, at det var tilfældet, og han var overbevist om, at slagterne alene
havde skylden for de høje priser. Stampe forstod heller ikke, hvorfor kød.
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skulle være dyrere i København end købstæderne, hvilket måske tyder på,
at han ikke helt har været klar over de forskelligartede forhold, der dengang
eksisterede fra sted til sted. Det har således uden tvivl ofte været svært at skaffe
tilstrækkelige forsyninger til så stor en by som København, og det har jævnligt
været nødvendigt, især om sommeren, at foretage lange, besværlige og bekoste
lige rejser for at få tilstrækkeligt med slagtedyr, som så derpå med yderligere
omkostninger skulle holdes på græs en tid for at fordele forsyningerne.
I erklæringen af 1760 gav Stampe udtryk for den anskuelse, at slagtningen
egentlig ikke var noget håndværk. Han mente, at der ikke var tale om andet
end at videresælge et indkøb i mindre partier, og han forstod ikke, at det var
nødvendigt at anvende flere år på at lære »omtrent det samme, som de fleste
Tjenestefolk i en Husholdning paa Landet maa vide«. Laugene var ikke andet
end et almindeligt monopol, der sikrede medlemmerne en urimelig høj for
tjeneste. Dette forhold var efter hans mening den eneste årsag til de mange klager
over fuskere og rytterslagtere, der ikke ville have nogen mulighed for at gøre
sig gældende, hvis ikke netop slagterne tog så høje priser. Stampe sluttede da,
at der kunne være grund til at opløse slagterlauget, hvilket han dog ikke fore
slog. Bedre forhold måtte derimod tilvejebringes ved at give bevilling til flere
frislagtere.
Det kan i og for sig undre, at Stampe efter et sådant angreb ikke foreslog
direkte opløsning af de i »mangfoldige Henseender« skadelige og næppe »paa
nogen Kant« nyttige slagterlaug. Der har dog været grunde nok til, at de fleste,
selv i den laugsfjendtlige regering, ikke kunne ønske noget sådant. Det var
nemlig laugene, der drog omsorg for, at byerne til stadighed var forsynet
med kød, og da dette som omtalt dengang kunne have sine vanskeligheder
på bestemte tider af året og mange steder ikke kunne overkommes ved
enkeltmands indsats, kunne man simpelthen ikke undvære det samarbejde,
der fandt sted indenfor laugene, især da ikke, hvis kødtaksten så nogenlunde
skulle overholdes. De erfaringer, man havde med frislagterne, viste, at disse kun
havde kød, når det var billigt og nemt at få, og kvaliteten af frislagterens kød
har sikkert ikke været den bedste.
Endnu en enkelt gang gik et af laugene, det københavnske, til kamp mod
frimestrene. Der blev overfor laugskommissionen stillet krav om, at frimestrenes
antal i København skulle begrænses til højst 12, og at de skulle underkastes
samme betingelser som laugsslagterne. Dette førte dog kun til, at det blev
bestemt, at der altid skulle være mindst 18 frimestre, og hvis der ikke hertil
meldte sig slagtersvende nok fra lauget, skulle beboerne fra broerne tilbydes
de ledige pladser.
Om frislagterne er endnu at sige, at de de fleste steder efterhånden af befolk
ning og øvrighed blev betragtet fuldstændig lige med laugsslagterne, selv om
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Bæltespænde fra 17-hundredetallet tilhørende Den gamle by i Århus. Spændet stammer fra
Æbeltoft, hvor det ifølge en tradition skal have tilhørt laugets oldermand, hvilket dog næppe
kan være rigtigt, da den lille købstad såvidt vides ikke nogensinde har haft et slagterlaug. På
spændet ses mesteren med hævet økse foran en okse, mens svenden står ved siden af i færd med
at behandle et svin. Ovenover dem begge er en stang, hvorpå øjensynligt er hængt tarme.
Sådanne bæltespænder, der også kendes fra andre håndværk, har været et kendetegn på fagstolthed. Det optrin, man ser på det her gengivne spænde, har åbenbart været det sædvanlige
motiv på alle slagterspænder i landet, hvilket fremgår af, at der på Københavns Bymuseum
er bevaret et slagterspænde med samme motiv. Det københavnske spænde er dog lidt bedre
udført. Oksens ben er her mere vellykkede o.s.v.

mange af borgerskabet sikkert har foretrukket at gøre deres indkøb hos en
rigtig laugsslagter. Da frislagterne endvidere med tiden kom til at deltage i de
borgerlige udgifter på lige fod med andre næringsdrivende var der faktisk ikke
længere anden forskel på dem og andre slagtere, end at den ene part stod i
i lauget og den anden ikke. Laugsslagterne havde nemlig fået gennemtrumfet,
at frislagterne altid skulle være forsynet med oksekød, ligesom det skulle være
af ligeså gode dyr, som dem, laugsslagterne var forpligtet til at slagte. Da
laugene i slutningen af forrige århundrede igen begyndte at dannes efter op
løsningen i 1857, blev der ikke længere tale om forskel mellem forskellige grup
per af slagtere.
Da kampen mellem de to grupper af slagtere var ved at høre op, rettede
regeringen imidlertid et endnu mere omfattende angreb mod laugene og for
den sags skyld også mod frislagterne. For om muligt at afhjælpe forsynings
vanskelighederne under Napoleonskrigene udstedte kongen i 1808 en placat,
i følge hvilken bønderne fik ret til overalt i landet at bringe fersk kød til byernes
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torve og der sælge det direkte til borgerne. Denne bestemmelse var oprindeligt
beregnet på krigsforholdene, men da krigen var forbi blev den ikke ophævet,
men tværtimod ved flere lejligheder stærkt fremhævet som særdeles nyttig af
regeringen.
Efter hele denne række af nederlag overfor myndighederne, måtte laugene
i begyndelsen af forrige århundrede erkende, at kødhandelen faktisk var blevet
fri næring, således at loven om laugenes ophævelse i 1857 for slagterne i mod
sætning til mange andre håndværk ikke kunne føles som noget særligt hårdt slag.
Før denne fremstilling af laugenes historie indtil 1857 slutter, bør dog lige
fremføres et område, hvor slagternes synspunkt dog til sidst vandt sejr. Det var i
spørgsmålet om kødtaksten, som efter de mange års bitre stridigheder blev
ophævet i 1826, efter at det fra bondeside var blevet påvist, at kødtaksten ikke
blot var unyttig, men også skadelig såvel for producenter, slagtere som for
brugere. Da slagterne nemlig var bundet til en bestemt udsalgspris, havde de
som regel kun råd til at købe anden klasses dyr. For forbrugerne betød det, at
de fik ringere kød, og for landmændene blev følgen, at frembringelse af første
klasses kvæg ikke kunne betale sig. Da endelig den forhadte »takst« blev ophæ
vet, skete det med Landhusholdningsselskabets ivrige støtte.

UDDANNELSEN TIL SVEND OG MESTER
I de ældste efterretninger vi har om slagterlaugene omtales ikke nogen form
for uddannelse som forudsætning for at optages i lauget. Fra 1668 blev det dog
en betingelse at have stået i lære i 3 år og i 1683 tilføjes, at slagteren, der ønskede
optagelse i lauget, tillige skulle have lærebevis for disse 3 år.
En sådan sædvane stod i stærk modstrid med, hvad der var gældende inden
for andre laug, og har sikkert været medvirkende til i mange tilfælde at svække
fagets anseelse. Derom vidner den lethed, hvormed frislagterne ofte uden for
udgående uddannelse kunne få borgerbrev, og det fremgår også af Henrik
Stampes ovenfor omtalte erklæring.
Slagterne var selv klar over dette forhold, og de har måske været ophavsmænd til den bestemmelse, der i 1815 i København indførte såvel svende- som
mesterprøve for faget. I den efterfølgende tid søgte man at indføre de samme
prøver i de fleste købstæder, og som regel lykkedes det med en del af mester
prøven, mens svendeprøven helt til 1857 her kun fandt sted på frivilligt grund
lag.
Svendeprøven kom til at bestå i, at drengen et år før han blev udskrevet, i
oldermandens nærværelse på rette måde skulle slagte en okse, en kalv og et lam
samt, hvis han var uddannet svineslagter, også stikke og skolde et svin. Senere
blev det tilføjet, at han skulle flå de slagtede dyr uden at beskadige huden,
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ligesom han skulle »rykke« den slagtede okse ned ad ryggen i to halvdele, hvis
vægte kun måtte differere med 3—4 pund.
Den, der ville være mester skulle foruden denne prøve være i stand til med
stor nøjagtighed at vurdere vægten af et levende dyr. Han måtte ved angivelsen
af en levende okses slagtede vægt ikke have større fejl end højst 16 pund, en
bestemmelse, der oprindeligt grunder sig i, at kun okser over en vis vægt,
måtte slagtes, samt at de fleste dyr ikke købtes efter vægt, men »på slump«.
Helt så enkelt, som Henrik Stampe påstod, var det dog ikke at være slagter.
Vel slagtede bønderne selv deres dyr, okser såvel som svin, men derfra og til
at foretage rigtige indkøb, forsvarlig slagtning, flåning, partering og udsalg,
således at dette kunne drives som selvstændigt erhverv, har der dog selv under
datidens mere primitive forhold været et langt spring. Dette fremgår også af,
at frislagterne med tiden for den overvejende dels vedkommende blev tidligere
slagtersvende.
Det var for slagteren lige så nyttigt at kunne sit fag, som det var for enhver
anden håndværker.

HYGIEJNE
Vor tids mennesker, der kender de hygiejniske krav, der på så mange områder
stilles til en moderne slagterbutik, og slagterne, der kender de offentlige slagter
huse og kødkontrollen, kan sikkert have svært ved at danne sig et billede af,
under hvilke forhold slagtning og kødsalg foregik i ældre tid.
Den eneste forskrift m.h.t. hygiejne, vi kender fra ældre tid, er bestemmelsen
fra 1496, der siger, at det er forbudt at sælge kød af selvdøde dyr. Når dette er
den eneste forskrift, virker det næsten uhyggeligt, når syge og svagelige dyr ikke
nævnes.
Selve slagtningen foregik som regel inde i byen, i begyndelsen i forbindelse
med udsalgsboden, og senere i slagternes gårde, og det ofte således, at blod,
indvolde og andet slagteaffald flød ud i rendestenen, »hvoraf megen ond og
slem stank forårsages«, og som kunne give årsag til pest og anden sygdom. I
København forsøgte man en tid i 16. århundrede at få oprettet et slagtehus
udenfor byen, men det varede kun kort, og her som andre steder fortsatte man
endnu et par århundreder at slagte i egne gårde. Hvad det har betydet i de
gamle byer med små gårde og snævre gader uden udskylningsanlæg af nogen
art, kan man forestille sig. Gang på gang opfordredes slagterne til at lade være
med at kaste al mulig affald på gaden og i stedet køre det væk. Endnu i 1815
måtte man i Hovedstaden indskærpe slagterne, at det var forbudt at slagte i
portene mod gaden, og man mindede borgerne om, at København var en
stor by, hvilket siger en del om de forhold, der har hersket i provinsen.
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Carl Bloch (1834—1890) : En slagtergård, i Fredensborg, 1877.
Billedet er fra dette århundredes begyndelse, altså fra en tid, da der allerede mange steder
var offentlige slagtehuse med slagtetvang. Men foruden at give et indtryk af tilstandene de
steder, hvor der endnu ikke var slagtehuse, fortæller billedet ganske godt, hvordan forholdene
i almindelighed har været i vore byer i forrige århundrede med slagtninger i lukkede gårde,
hvor mindre husdyr kunne holde til, som var vanskelige at holde fri for utøj, og hvor mange
andre sysler, der hørte husholdningen og familielivet til, måtte afvikles. Kloakering og ud
skylning har der ikke kunnet være tale om. Højst en nødtørftig fejning. Og så har den her
gengivne slagtergård dog sikkert været mere velegnet til slagtning, end det som oftest har været
tilfældet med slagtergårdene i de gamle tæt sammentrængte byer med deres smalle gader og
små gyder. Det forstår man, når man ser offentlige klager over, at slagterne for at få plads ofte
måtte foretage slagtningerne i porten til deres gård, således at blod og affald flød direkte ud
på gaden.

I de små gårde, hvor slagtningen foretoges, havde slagterne endog ofte stalde,
hvor deres indkøb af kvæg i visse perioder kunne være opstaldet ved siden af det
sted, hvor kødet opbevaredes, før det kom i boden, og hvor han altid havde et
fast svinehold, der som en bifortjeneste kunne opfedes med »det rå«, det der
ikke kunne bruges af det slagtede dyr. Denne skik blev vel forbudt i Køben
havn i slutningen af 18. århundrede, men i midten af forrige var det dog nød
vendigt at gentage forbudet, og i provinsen fortsatte skikken mange steder
endnu længere op mod vor tid. Først i dette århundrede er man kommet
ind på at forvandle affaldet til kødmel.
Slagterboderne har helt op til 18. århundrede i mange tilfælde ikke været
andet end skure, der var stillet op ud til gaden eller på torvene, hvor kødet
så dagen igennem hang dels i vinduet og dels på kroge udenfor boden. Mange
steder begyndte man vel ret tidligt med at lade byen opføre boder, som ud-
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Billede fra 1910 af indkørslen til »Maven«, de offentlige slagterboder ved Nicolai tårn i Kø
benhavn, der ligesom adskillige provinsbyer i tidens løb havde ladet opføre slagterboder, som
udlejedes til slagterne. Boderne lå som regel samlede på et sted i byen, som oftest ved torvet, i
København dog både ved Nicolai tårn og på Gråbrødretorv. Da det offentlige netop havde
påtaget sig opførelsen af boderne for dog at kunne holde nogen kontrol med de former, hvor
under kødhandelen foregik, havde som regel ingen slagter ret til at holde udsalg undtagen
fra en offentlig bod. Dette forbud blev dog de fleste steder hævet i slutningen af forrige eller
i begyndelsen af dette århundrede, men endnu under 1. verdenskrig og senere var der flere
steder udsalg fra sådanne boder. I København blev således f. eks. de sidste først nedlagt i 1917.

lejedes til slagterne, men også disse har været højst nødtørftige. Hvordan en
slagter endnu i 1845 kunne se på disse spørgsmål, har vi et eksempel på fra
København. I sin bog om Københavns slagterlaug fortæller H. Hjorth-Nielsen,
hvorledes en frimesterenke, der i dette år havde måttet opgive sin bod, ansøgte
om at blive anbragt i et af Garnisonskirkens ligvognsskure, en ansøgning, som
dog blev afslået.
Fra midten af forrige århundrede begyndte sundhedskommissionerne efter
hånden at komme ind på også slagternes forhold, og sundhedsvedtægterne med
førte, at vi op mod århundredets slutning rundt omkring begyndte at få de
offentlige slagtehuse med slagtetvang og kødkontrol, ligesom også selve kød
salget efterhånden antog mere moderne former.
Den udvikling, der på dette område har fundet sted gennem det sidste halvthundrede år, vil være kendt af de fleste, og det vil føre meget vidt at komme ind
på den her. Tempoet har været hurtigt som ingensinde før, og set ude fra over-
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Torvehandel med kød i Fåborg.
I mange købstæder, hvor der ikke var indrettet faste boder til slagterne, foregik handelen
med kød som her på billedet under endnu mere primitive former. Enkelte af dem, der deltog
i denne torvehandel, kunne godt være slagtere, der i forvejen havde deres egen lille butik,
men som af hensyn til konkurrencen var nødt til at stille sig op på torvet. Men i de fleste
tilfælde var stadepladser på torvet slagterens eneste udsalgssted.

går udviklingen i denne periode langt alt, hvad der skete i tiden fra Christoffer
af Bayerns første privilegier for de københavnske slagtere i 1451 og frem til
laugenes ophævelse 400 år senere i 1857.

DEN NYE TID BEGYNDER
Da loven om næringsfrihed kom i 1857, havde slagterne som omtalt ikke
grund til at nære særlige bekymringer i den anledning. Loven bestemte, at
fra og med 1862 skulle alle laug i deres hid tige form ophøre, således at det ikke
længere skulle være nødvendigt at blive anerkendt som medlem i et af laugene
for at få adgang til at udøve selvstændigt håndværk. Adgangen hertil blev
helt fri, idet der for fremtiden kun skulle løses næringsbrev eller ansøges om
borgerskab, som ikke kunne nægtes, hvis ansøgeren var en uberygtet og ustraffet
mand. Hans uddannelse, som havde spillet en så vigtig rolle for de gamle laug,
betød nu intet for hans muligheder for at opnå borgerskab efter den nye
ordning.

41

Håndværkerne følte sig overalt stærkt truet af denne lov, som helt ville gøre
•op med gamle sædvaner og tilvant tradition, og man frygtede en meget hård
og ødelæggende konkurrence. For slagterne betød den nye tingenes tilstand dog
ingen ny trusel. De forhold, loven nu indførte for alle håndværksfag i landet,
havde nemlig da i realiteten eksisteret for slagterne gennem lang tid i forvejen.
Frimesterinstitutionen og bestemmelserne om fri torvehandel havde ført med
sig, at slagterlaugene allerede havde mistet deres betydning. De få steder, hvor
disse laug stadig bestod, var de alligevel begyndt at gå i opløsning, og de fleste
steder var slagterlaugene allerede helt forsvundet i sidste halvdel af 17-hundredetallet. Dette er en af årsagerne til, at det for så mange byers vedkommende
viser sig vanskeligt eller umuligt at følge de lokale slagterlaugs historie i ældre
tid. Da laugene på grund af omstændighederne gik i opløsning på et ret tidligt
tidspunkt, forsvandt desværre også som oftest eventuelle laugsprotokoller,
skråer og andre effekter.
Manglende samarbejde i forbindelse med hård konkurrence var da forhold,
som slagterne ved midten af forrige århundrede allerede var vant til. Som
tidligere viste det sig dog også nu, især da vore byer og købstæder begyndte
at vokse, at slagtning og kødhandel som selvstændigt og uafhængigt erhverv
ikke lod sig udkonkurrere af bøndernes torvehandel og andre næringsdrivendes
forsøg på at gribe ind i denne næring, og selv om forholdene ofte kunne være
vanskelige, begyndte dog i forrige århundredes sidste halvdel en ny fremgang
for erhvervet.
Årsagerne hertil var mange. Trods de mange klager har en betydelig del af
publikum alligevel som regel følt det som en betryggelse at købe kød hos den
faglærte slagter, hvortil kom, at det moderne samfunds udvikling helt op til vor
tid har medført, at specialisering og branchekundskab er blevet stedse mere
påkrævet. I langt højere grad end tidligere viste det sig med tiden nødvendigt
at kunne sit håndværk og kende sit erhverv for at kunne klare sig.
De forskellige nye opgaver, som udviklingen, især efter tiden o. 1870,
begyndte at stille rundt omkring, gjorde det ønskeligt og nødvendigt, at slag
terne igen begyndte at organisere sig. I de forskellige byer begyndte langsomt
nye laug eller slagtermesterforeninger at opstå, ofte under vanskelige forhold
og med flere mislykkede forsøg, men som det indgående er beskrevet andet
steds i dette værk, nåede man dog i løbet af mindre end 50 år dertil, at lands
foreningen kunne dannes i 1915.
Blandt de forhold, som gjorde et fornyet samarbejde nødvendigt kan her
ganske kort anføres nogle enkelte. Fra 1880’erne begyndte de fleste steder
sundhedsvedtægterne at gøre sig gældende, og de fik med tiden, især efter at
de offentlige slagtehuse var blevet oprettet, stadig større betydning. Kød
kontrollen blev et vigtigt spørgsmål, og fra århundredeskiftet førte de enkelte
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Torvehandel med kød i Svendborg ca. 1915.
Ved siden af butikshandelen bevaredes adskillige steder langt op i tiden torvehandelen. Da
mange steder tilfældige slagtere fra byernes omegn havde adgang til frit at tage del, kunne
«det sådanne steder være vanskeligt at indføre og opretholde streng kødkontrol, før den frie
torvehandel blev bragt til ophør, således at kun kontrollerede slagtere kunne deltage heri.
Det var dog først i mellemkrigstiden, de sidste rester af slagternes torvehandel forsvandt.

slagtermesterforeninger og siden landsforeningen en stadig kamp for at få
indført en effektiv og ensartet kødkontrol, og i flere tilfælde viste det sig
nu, at slagterne i deres krav var forud for myndighederne. Slagternes forgæn
gere i de gamle laug ville være blevet forskrækket og have været overbevist
om, at næringen nu stod foran sin snarlige selvforskyldte undergang, om de
havde hørt de krav i retning af kødkontrol, som deres nymodens »embeds
brødre« nu fremsatte. Det var imidlertid først i 1930’erne, det lykkedes at nå
frem til en tålelig lovgivning på dette område.
Kødkontrollen blev som oftest sat i forbindelse med opførelsen af de nye
offentlige slagtehuse og indførelse af slagtetvang, som begyndte i slutningen af
forrige århundrede. Slagtehusene betød en betydelig fremgang for erhvervet,
men førte samtidig til en forstærkelse af kravet om samarbejde for bedre at få
standens interesser repræsenteret ved forhandlinger om praktiske spørgsmål,
slagteafgifter m. v. i denne forbindelse.
Slagterens hverv blev mere og mere kompliceret, og han måtte snart foruden
håndværker også til at være købmand, og det i langt højere grad, end det tid
ligere havde været tilfældet. Slagteren måtte nu til at træde i forretningsfor
bindelse med de nyoprettede svineslagterier. Kvæghandelen blev stedse vanske-
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Billede fra 1913 af butik, »Maven«, slagterboderne ved Sankt Nicolai tårn i København.
Umiddelbart før og efter århundredskiftet fik man mange steder kødkontrol, slagtehuse og
slagtetvang, et afgørende fremskridt indenfor selve slagtningen, der herved kom til at foregå
under betryggende former. Billedet her fortæller en del om, hvad der siden, i de sidste 40—50
år, er sket på butikshandelens område.

ligere at overskue, når byerne voksede, og mange slagtere så deres fordel i at
blive kreaturhandlere eller kødgrosserere. Siden århundredeskiftet er også en
ny konservesindustri fremvokset, som slagterne må have forbindelse med, og
hvis produkter de må kende. Men selv om sådanne selvstændige industrier
nu tildels har udskilt sig fra det egentlig slagtererhverv, så er der på den anden
side med tiden blevet stillet stadig større og større krav til slagterens egen be
handling af kødet. Hygiejnen har gjort vældige fremskridt, og kød kan nu
hovedsageligt kun sælges fra dertil indrettede butikker, og tilberedelsen af
specielle pålægsvarer, pølsemageriet m. v. har fået et omfang og en betydning,
som tidligere tider slet ikke kendte.
Hele udviklingen har naturligvis medført, at uddannelsen indenfor faget
har fået en betydning som aldrig før. Fra de første slagtermesterforeningers
tid har uddannelsen stået som et af de vigtigste punkter på programmerne.
De første krav var en ordentlig og rimelig lærlingeuddannelse hos mesteren.
Det vidste man fra gammel tid, var en forudsætning for at kunne hævde sig i
et håndværk. Dernæst kom i begyndelsen af dette århundrede forhandlingerne
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Slagteroptog gennem Odense 1950.
I 1950, da Danske Slagtermestres Landsforening havde 35 års jubilæum, afholdtes landsmøde
og stor udstilling i Odense. Dette billede gengiver uddrag af et slagteroptog, som i denne
anledning blev arrangeret gennem byen.

med de tekniske skoler og handelsskolerne, fordi man forstod, at almindelig
handelsuddannelse nu også var blevet påkrævet, og som en foreløbig afslutning
kom fra 1. verdenskrig forhandlingerne med Teknologisk Institut, som gav
til resultat, at fagskolen kunne åbnes i 1923.
Efter flere hundrede års kamp for at hævde sin stilling som selvstændigt
erhverv, ofte under forhold, som var vanskeligere end dem, de øvrige hånd
værk havde at arbejde under, kunne det en tid i forrige århundrede se ud til,
at erhvervet mange steder gik sin opløsning i møde, men i løbet af de sidste
50—100 år har den almindelige udvikling i forbindelse med fagligt arbejde
ført med sig, at slagtererhvervet nu står som et uundværligt led i samfundet.
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J. F. Willurnsen (f. 1863): Slagterbutik ved Nikolaj tårn, u.å.
En københavnsk slagterbutik i en af boderne ved Nikolaj tårn i slutningen af forrige århun
drede har haft karakter af værksted, men et blodigt og uhyggeligt værksted. Maleren J. F.
Willumsen har som ung med stor pålidelighed gengivet interiøret. Gennem den virkningsfulde
maleriske og kompositionsmæssige løsning, med det halvt flåede kreatur og oksehovederne i
forgrunden, slagteren selv og konen i baggrunden og den store tomme gulvflade mellem dem
og beskueren, er der sikkert tilstræbt en symbolik om liv og død, godt og ondt i det lille hverdagsbillede.

DIGTEREN, MALEREN OG SLAGTEREN
Slagteren set med danske digteres og maleres øjne.
Af mag. art. Hans Lassen.
Slagteren i litteratur og kunst! man venter noget muntert og festligt, en
kavalkade af fornøjelige skikkelser, slagtersvende og mestre, gemytligt sny
dende, handlende og spillende, drikkende, fløjtende eller syngende, elskende.
Man venter en række blodrige skikkelser af livskunstnere, der forstår at nyde
alle livets goder.
Man kunne have ventet mange digte om slagteren, der mere end nogen
anden håndværker står i tilværelsens centrum. Han er jo herre over liv og
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død. Han skaffer os den føde, der nu engang er nødvendig for at opretholde
os allesammen. Men det er kun de allerstørste kunstnere, der har grebet dette
tema. Rembrandt har malet en slagtet okse, hvor farverne gløder i halvlyset.
Johannes V. Jensen har beskrevet en slagtning så hedensk og livsbekræftende
rigtigt, at man hører livets pulsslag.
I almindelighed er de roller og opgaver, der tildeles slagteren i kunst og
litteratur af en ganske anden karakter.
Kunstnerne har valgt slagteren til at illustrere alle tilværelsens skyggesider :
som svindel, udbytning af medmenneskene og råhed af næsten enhver art.
Der er flere årsager hertil. Her skal kun anføres et par. Det harmoniske,
det idylliske, det dagligdags — ja trivielle, der hører til tilværelsens goder;
for det store flertal, giver sjældent kunstnerisk spænding for en digter eller
maler. Den nødvendige afveksling kommer først, når der kan males med klart
lyst ved siden af dybt mørkt, når der kan skildres en styrkeprøve mellem
modpoler.
Endelig er det jævne håndværkermiljø, hvor arbejdet og slagsmålet for at
klare dagen og vejen er så altoverskyggende, at det former menneskene ind
i deres inderste væsen, vanskelig tilgængelig for kunstnerisk bearbejdning.
Når en digter har noget på hjerte, vil han i reglen skildre et problem:
kærlighed overfor pligtfølelse, liv og død, rig overfor fattig o.s.v. o.s.v., og så må
han rendyrke sit problem. Hans personer synes derfor ofte at leve i et luftlag
hinsides de materielle grænser, der drages om almindelige dødelige. Det er
en kunstnerisk nødvendighed, der svarer til at videnskabsmanden rendyrker
bakterier i sit laboratorium.
Indenfor kunsten gælder meget strenge love — når de overtrædes, bliver
kunsten dårlig — een af dem er, at alt overflødigt skal fjernes. Man kender
dette problem i al enkelthed fra detektivromanen, hvor morderen skal findes
indenfor det beskrevne persongalleri. Holder man sig denne lov for øje, vil
man forstå, at i et billede har hver form og hver farve sin betydning. I en roman,
en novelle eller et digt har hvert ord, hver person og hver situation sin be
tydning for ideen i hele kunstværket.
Når en kunstner vælger at lade en håndværker, i dette tilfælde en slagter,
træde ind i billedet, er det givet, at det betyder noget for hans skildring.
-----------Når håndværkeren — og ikke mindst slagteren er så sparsomt re
præsenteret i vor litteratur, skyldes det sikkert, at det for en ikke-fagmand er
meget svært at skildre en håndværker, fordi arbejdet, som allerede nævnt,
spiller en altoverskyggende rolle i håndværkerens liv, hans sprog, hans tanke
gang, hans reaktioner overfor alle forhold. Ganske som hans hænder, hans
holdning, hans hud tager farve af arbejdet. Sligt vil en samvittighedsfuld
forfatter meget nødigt kaste sig ud i.
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Dette er nogle af årsagerne til, at slagteren er så sjælden en figur i kunsten.
I gamle dage, og gamle dage ligger ikke mere end et par menneskealdre
tilbage i tiden, slagtede slagteren hjemme i sin egen gård, i en port. Det var
et arbejde for stærke mænd, et arbejde mellem store dyr, mellem blod og ind
volde. Det har været et barsk sceneri for øre, næse og øje, uden den moderne
hygiejnes formildnende omstændigheder af terrazzo, fliser og forkromninger.
Dette billede har været råt og brutalt, og det har i ungdommen gjort dybt
indtryk på kommende digteres sarte og følsomme sjæle.
Slagteren var også handelsmand, kunne endda være det i ret stor stil, både
køber og sælger. Og med den menneskelige mistænksomhed overfor alt helt
og halvt ukendt, så akademikeren og litteraten skævt til ham, opfattede ham
som snyderen og svindleren, så kunne han, så meget og så ofte han ville, gøre
sin samfundspligt og ved lukketid give den fattige kone et stykke af det kød,
han ikke havde solgt. Hun har takket ham, men ikke velsignet ham. Det er
forståeligt, at kreaturhandleren, slagteren og spækhøkeren af kunstneren får
tildelt roller, hvor han skal stå som symbol for snyderi og svindel, for det
brutale og rå, og i hvert fald for det materielle, det prosaiske og det trivielle.
Hvor vi møder slagteren i kunst og litteratur, har maleren eller digteren
hæftet sig ved det, der har været ham iøjnefaldende hos slagteren, og som han
har skullet bruge til en bestemt nuance i sit kunstværk, og de træk er naturlig
vis dem, der rummer mest dramatik og farve.

Svindel.
Ludvig Holberg, der var komediedigter og professor, men også baron og
jorddrot, havde som bekendt et skarpt blik for alle menneskelige svagheder.
Han holdt ikke af at blive snydt, og han har sikkert også været vanskelig at
tage ved næsen. I komedien om svindel »Den ellevte Junii« skildrer han svin
delen i alle dens former, fra den mindste, næsten uskyldige, til den største.
Komedien er et crescendo, hvor svindleren Studenstrup junior bogstavelig
talt bliver klædt af til skindet af en mere begavet svindler, lakajen Henrich.
I slutmoralen erklærer samme Henrich, at den historie tjener ham til ære,
og at der på hans ligkiste bør stå:

See een, til hvis Berømmelse
Man ey kand sige andet
End det, at han udryddede
En Aager-Karl af Landet.
Komedien indledes med, at nogle proprietærer, der både er pengeudlånere
og studehandlere, er kommet til hovedstaden for at hente deres renter. De er
rystede over folks letsindige omgang med penge og økonomiske forpligtelser.
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I så henseende lader Holberg dem repræsentere den sunde fornuft. Men selv
de har en rem af huden. De beretter stolt om, hvordan de snyder i stude
handel, men indrømmer også, at de selv bliver snydt.
Det er lige børn, der leger, som det i hele komedien er lige børn, der spiller
mod hinanden. Det er givet, at Holberg i sin moralske komedie lægger vægt
på, at den »lille« svindel er ligeså farlig for mennesket som den store. Proprie
tærerne snakker som mænd til mænd.
Tredie Proprietarius........... Det er mare ingen Børs længere, men et
Assemblix eller Fegteskole. Kiøbmænd udi Engeland eller Holland skulde
føre sig saadan op og komme med Kaarder ved Siden paa Børsen, jo, jo !
I kiender vel Adrian van Enkhuysen, som kommer selv hvert Aar og af
henter Stude hos mig ? Han er en Mand paa nogle Tønder Guld, og gaaer
dog ey anderledes klæd end en gemeen Skipper.
Første Proprietarius. A propos, Broerlil? Har I giort god Market i Aar
med Stude ?
Tredie Proprietarius. Gud bedre os for Market, vi giør, bitte Far!
Fanden er i Hollænderen nu til at vrage Stude, han bliver alt klogere og
klogere. Jeg troer virkelig, den Adrian van Enkhuysen er een af de lærdeste
Studehentere i Holland; thi ingen Ambassadeur kand bruge større Intriguer
ved en Freds-Tractat, end han bruger ved at slutte en Stude-Contract. Naar
han kommer til min Gaard for at kiøbe Stude, lader han kuns som han
vil reyse hen til et andet Sted, og kommer kuns for at besøge mig paa
Veyen. Naar jeg spør ham : Sullen vii niet koepslaegen mit malkander,
myn Heer Adrian ! saa svarer han : Icken weet dat niet, dat is geen Kans
langer hier to vaeren, myn Heer Proprietaris ! dat is geen Stuyver meer op die
Ossenhandel to verdienen; saa at jeg maa først have et Par Kruse Randers
Øll i Livet paa ham, førend jeg kand faae ham til at yttre sig. Et Aar
pudsede jeg ham dog brav, thi jeg kom Brændeviin i Øllet ; da blev han
mild som en Tævekat og sagde : Het sail op een Daeler of tien niet aenkommen, Vader! Men forgangen Aar pudsede han mig mare igien; thi
han viste mig et falskt Brev som fra Niels Forpagter, der skulde have til
budet ham Studefor meget got Kiøb, hvorfor jeg hastede at slutte Contract
med ham, og soer han da paa sin Hollænder-Salighed, at han gav mig
meer, end han skulde give den anden. Men jeg troer ham ey saa let paa hans
Eed en anden Gang ; thi jeg har hørt sige af Provstens Søn, som har reyst
udenlands, at der ere visse Folk i Holland, som svær og giver sig Fanden
i Vold paa at der ingen Diævel er,

Selve slagteren går ikke ram forbi i Holbergs persongalleri fra København
i begyndelsen af 18. århundrede. Han præsenterer ham set med en høne-
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forvirret, dum lille kones øjne som husmoderens fjende nr. 1. Holberg har
med vanlig ondskabsfuldhed taget den evigt kværnende, altid grædende sinke
af et kvindemenneske på kornet. Men hun og fornuftens repræsentant, Barsel
konen, bliver dog enige om, at kødet er for dyrt, selv nu, hvor myndighederne
ser efter priserne.

Barselkonen............... Men lad os tale om noget andet ; jeg seer, Ma
damen har faaet en skaaren Finger, hvoraf er det kommen?
Gedske. Det skal jeg sige. Jeg skulde i Gaar hen at kiøbslaae i Slagter
boden.
Barselkonen. Hvorledes staaer det nu til i Slagterboden? Jeg havde min
Pige i Gaar derhenne, hun var ikke mægtig til at faae et ærligt Stykke
Kiød.
Gedske. Hun har Ret, Madame! Det har aldrig været saa forbandet, som
det nu er. De tør begiære 5 Skilling for et Pund Oxekiød, og det saa mavert,
at man seer ikke den mindste Pille Fæt derpaa. Jeg skulde kaage Suppe
derpaa; men Suppen blev saa slet, at jeg for at bøde derpaa maatte komme
et Stykke Flesk derudi.
Hun græder igien.

Barselkonen. Blev da Suppen god, da Flesket kom deri?
Gedske. Ja hun blev deylig Madame!
Barselkonen. Saa har Madamen jo ikke fornøden at græde derfor.
Gedske. Jeg græder ikke saa just derover ; men jeg tænker paa Kiødet, hvor
elendig det saae ud, og dog kostede 5 Skilling Pundet. Alting stiger ; vil
du have et Stykke Flesk, vil du have Smør, vil du have Ost, Gryn, Lys,
Brænde, saa kand man ikke veye det op med Penge. Jeg erindrer mig, at
jeg har hørt af min Moster Birte . . . hun græder. Nu er den kiære Kone
død og hensoven ; hun fortaalte mig, at i hendes Ungdom kunde man faae
det beste Pund Oxekiød for en halv Skilling, og var der end ikke engang
Politiemester i Byen.

Selvfølgelig vidste Holberg, der var professor i historie, udmærket, at det
var pengenes evigt aktuelle værdiforringelse, der bar skylden for prisstignin
gerne, men hans sympati er alligevel ganske på husmødrenes side.
Men Holberg er digter. Gennem Gedskes kværnende snak fremtryller han
Baroktidens København med slagterboderne, f. eks. på Gråbrødretorv, hvor
konerne kommer for at købe kød til familiens bord. De kommer dag ud og
dag ind, ser på varerne og føler med erfarne fingre på kødet og skændes med
deres ven og fjende: slagteren. Det er hele det muntre, livlige billede, der er
dekorationen omkring den enfoldige Gedske Klokkers liv, ja, simpelthen er hen-
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des lod — hård og tung føler hun den : dette at fremskaffe den daglige ration
af kød.
Det er typisk for forstandsmennesket Holberg, at han ser køligt og nøgternt
på slagteren. Han hæfter sig ved det økonomiske. Han behandler handels
moralen, og da han ser som sin opgave at hæve moralen, sætter han fingeren
på svindel, snyderi og optrækkeri. Men sentimental er han ikke.
Råhed.

Men for følsomme kunstnernaturer og socialt indignerede digtere blev det
råhed, fornedrelse og ondskab, de fandt hos slagteren. Det er selve den gamle
slagteproces, der virker som slag, på deres sjæle. Disse sjæle, der enten søgte
poesiens blå blomst eller et Utopia, en idealstat, hvor lammet skulle græsse
ved siden af løven. Slagteren, der slår de uskyldige dyr ned og er plettet af
deres blod, bliver symbolet på alt, hvad der er ondt i samfundet.
Hvor forfærdende slagterarbejdet har virket på en ung poetisk drømmer,
giver skuespilleren Nicolai Neiiendams erindringer i hans bog En vildfarendes
Veje fra 1943, en klar forestilling om.
Nicolai Neiiendams fader var slagtermester og havde sin arbejdsplads i en
slagtergård på hjørnet af Vesterbrogade og Enghavevej. Han ønskede, at den
ældste søn skulle fortsætte erhvervet. Og den ældste søn, den smukke, poetiske
Nicolai blev slagtersvend, men han led usigeligt derved. 1880’ernes slagter
gård på Vesterbro syntes ham en helvedes forgård.
I ejendommen afsluttedes Forgaardens Firkant af det lange Slagtehus med hele:
tre Slagterier. Det sidste og mindste var Faderens.
.... kom man saa ned til alt det, der i Barnets Øjne hver Dag var nyt
urovækkende .... Hver Torsdag kom Sjoverne trækkende med Drifter
Kreaturer fra Trommesalen. Tyrene var nikkede, eller de havde en Ring i
Næsen. Arbejdsvognene kørte Læs af bagbundne Kalve og Lam ind — alt
det, der i Ugens Løb skulde slagtes, aflæssedes og opstaldedes. Undertiden
haltede de store Dyr, som om de havde vandret langt, og Kalvene, hvis
Hoveder hang ud over Vognenes Bagsmæk, kunde ikke støtte paa Benene,
naar de løstes, en Ende Tov maatte hjælpe dem paa Vej . . . Med stive
Øjne indsugede Drengen alt dette besynderlige Liv.----------- Det var
sært, saa forskellige de var, disse Brøl, naar han hørte rigtigt efter. Og alle
lød de i Drengens Øre sørgmodigt. Han følte det samme derved, som naar
han var i Kirke. Kaldte de — vilde de hjem, der hvor de var kommet fra ?
Klagede de, anede de, hvad der forestod? Betød de mørke, vilde Raab fra
Tyrene, at de truede ? Dette tunge, fremmede Sprog maatte udtrykke Li
delser, hans Fantasi fyldtes af Forestillinger, der gjorde ham bange.
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Da Nicolai Neiiendam skrev disse erindringer, var han højt oppe i halvfjerserne. Men årene som slagtersvend står tydeligt for ham i al deres rædsel.
Læseren følger det hudløse menneske som dreng og svend. Alt er fortegnet
over i det uhyggelige. Tidligt opdager han, at svendenes kærester falder i to
kategorier: den ene er net og munter med pæn kjole og rent, hvidt forklæde.
Hun bringer kæresten hans vasketøj i sirlige pakker. Og parret går smukt tur
om søndagen. Den anden bærer store hatte med flotte, vajende fjer, parasol
ler og paraplyer, men når hun besøger sin kæreste er der slagsmål og gråd,
og dette par går på dansebule om aftenen. Han forsøger selv at leve livet som
sædvanen byder en slagtersvend, som Don Juan og pigernes ven. Men også
her møder han helvede. Det bliver de ynkeligste luddere og subsistensløse per
soner, han får selskab af. Fra arbejdet i slagterboderne — hans fader havde
udsalg på Gråbrødretorv — og turene rundt til kunderne med truget på
nakken er det, som han kun husker regnvejr og vinterdage, og som om det
kun er erindringen om et alt for tungt trug på alt for spinkle skuldre, der lever.
Arbejdet i slagteriet var en lidelsernes vandring i blod og snavs. Hans arbejds
tøj blev
.... hurtigt saa stift af Blod og Kallunsnavs, at det kunde staa alene, naar
det blev tørret i Skorstensrummet....

Den unge mand føler sit liv som et straffested, hvor han blev opøvet i ondt,
»i Ydmygelse og Ondt«.
Faderen skildres alt andet end sympatisk. Han er som kristen mørk og
streng. »Gud var streng, havde Faderen sagt, altid skulde man frygte Gud«.
Han lider selv under faderens tvang, og det er kun en ringe trøst, at andre
også lider. Faderen driver de arme tiggerkoner bort med vred hovedrysten
eller vrede ord. Og om en fattig slægtning hører han faderen sige: »Se, hvor
hun skaber sig«.
Det er en meget personlig erindringsbog. Det er minder fra de unge år, fra
en ung mands »Sturm und Drang«-periode — en begavet og poetisk følende
ung mand, der af sin fader er tvunget ind i en forkert bane, som han gør
oprør imod. Erindringerne giver sikkert et sandt billede af alle de mørke sider
ved erhvervet. Men at det er personligt, viser broderens billede af faderen og
hjemmet. Hans broder er skuespilleren og teaterhistorikeren Robert Neiien
dam. Robert Neiiendams idylliske og smukke skildring skal vi høre om længere
fremme, når vi når frem til slagteren i mere venlige roller.
Nicolai Neiiendams skildring er også personlig i den forstand, at han ikke
lægger nogen symbolik i sin skildring.
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Fornedrelse. Samfundsrevseren.

Men når vi når til samfundsrevserne, forfatterne fra begyndelsen af vort
eget århundrede, bliver skildringerne endnu værre, endnu mere helvedsagtige. Her er bevidst dvælet ved råhed, blod og snavs, og slagteren og hans
næring står som symbol på uretfærdigheden mod de små i samfundet, som et
billede på ondskab og hensynsløshed, og underklassens fornedrelse.
Typisk er Christian Bundgaards roman Proletarer fra 1907.
Roman og forfatter er totalt glemt. Vel hører den ikke til den største littera
tur, men den er heller ikke dårlig. Den er skrevet med en sådan indignationens
vrede kraft, at læst een gang, huskes den altid.
Også denne roman skildrer en ung mands lidelsesvandring, Martin Smed
går, fra han som dreng kommer ud at tjene, fra fornedrelse til fornedrelse.
Tidligt bliver han af samfundet drevet ud på landevejen til bisserne, hvis
eneste trøst er brændevinen.
Bogens opbygning er ikke allerbedst, men de enkelte billeder er så levende,
at der må ligge enten noget selvoplevet eller i hvert fald virkelige tildragelser
bag.
Efter at læseren har hørt om drengens uhyggelige oplevelser i karlekamre og
arresthuse, og har set ham vandre ud på landevejene, bryder skildringen af,
og man kommer brat til næstsidste afsnit — romanens højdepunkt — skildrin
gerne af slagtehallerne i Hamborg. Hallerne og arbejdet er en realistisk skil
dring af baggrunden for Martins liv som voksen, som tilfældig arbejder, som
proletar, men samtidig er den et billede på den onde, nedværdigende medfart,
samfundet giver de små og forsvarsløse.

Der, hvor Elben flyder mægtig og sort forbi den store Stad, ligger Slagterierne.
De skyder deres vældige Kloaker ud under Floden, og dens Vande skvulper lang
somt om Kajer og Bolværker med langt, blaaligt Kloakslim over sig. Og Menne
skene i Staden, der bruger Elbvandet til Drikkevand, hjemsøges undertiden af
dødelige Sygdomme, af Pest og Blodgang.
I Slagteriernes umaadelige Rum staar Luften som en Stank af Dyr og Blod
og Tarmudtømmelser, der trænger gennem Næse og Svælg og Spiserør, poser
de fedtede Indvolde ud og ligefrem lader sig fordøje.
Fra Tarmsliberiernes Pesthuler vælter en Modbydelighed affed Lugt over
Pladsen.
Ører og Hjærne splintres af Skrig. Skrig, hvis Gyselighed faar Haarene til
at knitre ad Rygraden. . . . Den ustandselige Skratten og Raslen af Kættinger
fornemmer man som en Snurren helt ud i det y derste af sine Tænder. . . . Man
ser Arbejderne færdes derinde med blottede Arme, med store Knive. I Skafte
tt

støvler, hvorom der har klistret sig Fedtskorpe. Om Livet et Lærredsstykke.
Blod og Haar klæber paa deres Tøj. . . . Martin er nu ikke længere Martin
Smed, der trak omkring paa Danmarks Landeveje — og der er gaaet adskillige
Aar siden da. Han er Slagtersvend M. Schmidt og arbejder i Hamborg. . . .
Ved en Aabning ud til Foldene staar Schmidt og lader en Kran rasle sin Kætting ud. En Mand griber et Svin ved Bagbenet og gør med Vold Kættingstroppen fast. Kranen skralder og rasler atter, og under sønderrivende Hyl hejses
Dyret op. ... Den stumpe Underkæft har, der hvor den løber ud med Trynen,
brede Tænder som skarpe Søm eller som fastskruede Mejsler. Der er en Styrke
i denne Kæft, der kan faa det til at krible op ad en skør Menneskebug. Skrigene
skraales ud mellem Tænderne, og en stinkende gul Fraade skummer i det tætte
Haar om Flaben. . . . Det ligesom skælver i den blottede Strube, endnu førend
Kniven har naaet den. Saa trænger den skarp og kold ind i den brede Hals af
det Dyr, hvis Forfædre . . . førend Menneskenes Forfædre blev kødædende, har
gaaet Side om Side med disse og gnasket Orme og Rødder. . . . Men da det
stukne Svin ikke kan holde Blodet længer, raser og skraaler det igen den korte
Tid, mens Blodet løber. En lille Rest samler sig og staar og bobler i Saaret,
hvor de oversnittede Strubeender gurgler og suger. . . . Det næste Dyr hænger
deroppe med knasende Tænder og en Kniv i sin Hals. . . .

Kan det gøres værre?
Derefter følger bogens sidste kapitel med en skildring af et arbejdermøde i
minebyen Elberfeld. Det er forholdsvis optimistisk; men da mødet er endt er
alle tomme i hjernerne. Triste. Og omkring Martin ser hans medmennesker
sådan ud:
. . . Udhungrede Mandfolk med fulde Kvinder paa Skødet sad og stirrede med
store, døde Øjne, som var det Voksgrupper. Og en øde, død Luft fyldte de store
Rum som i et Gravrige.

Med den slutning er der ingen tvivl om, hvad slagteriscenen betyder.
Har man læst Bundgaards roman, tror man ikke slagterarbejdet kan be
skrives mere rædselsvækkende. Og dog har dansk litteratur en skildring, der
er værre. Ordene, der bruges her er ikke så malende, men langt mere dræbende.
Det er en større kunstner, der har ført pennen. Dette onde billede af slagteren
findes i Martin Andersen Nexøs roman Ditte Menneskebarn. Den stærke
uhyggevirkning opnås først og fremmest gennem to forhold. Det ene er, at
Nexø går ud over ærligt håndværk. Det han skildrer, er endnu værre end
rakkerens arbejde, der nok siden gammel tid nævnes »uærligt«. Det er dog
redeligt nok, for rakkeren gør dog kun det arbejde, samfundet forlanger af
ham og betaler for. Men Johannes — det er Nexø’s »slagter« — begår den
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handling, som i århundreder har sat sin mand udenfor samfundet : han sælger
kødet af selvdøde kreaturer. Det andet forhold er, at Johannes tvinger sin
broders børn, Ditte og hendes søskende, til at være med i arbejdet. Skildringen
drejer sig om vold mod en uskreven lov for menneskers adfærd overfor hinanden,
misbrug af tillid, og vold mod barnesjæle. Det drejer sig her ikke om et billede
på menneskelig fornedrelse og ondskab, men et eksempel på, hvor dybt men
nesket kan synke.
Situationen er den, at Johannes slår sig ned hos sin broder, Lars Peter. I
stedet for at hjælpe med i ærligt bondearbejde, genoptager han familiens
gamle rakkerhåndtering.

»Allerede Dagen efter kørte han ud, med alle Lars Peters opsparede Penge i
Lommen. Han var borte et Par Dage, og helt lysteligt var det ikke at tænke paa.
Kanske kom han i daarligt Selskab og blev franarret Pengene — eller klattede
dem væk i skidt Handel. Det var ikke frit for, at Ventetiden faldt Lars Peter
lang. Men saa kom han endelig, med tildækket Vogn og syngende affuld Hals.
Til Køretøjets Bagsmæk var bundet et gammelt dødsdømt Øg, der var saa elen
digt at det knap kunde flytte sig. . . . Johannes kørte Vognen ind i Porten og
lukkede, saa først dækkede han af. Der laa en død Kalv i Vognfaddingen, en
halvfordærvet Svinekrop, og en Kalv der lige kunde klippe med Ørerne. Den
var mavesyg. Han hade købt det hele omkring paa Gaardene og hade endda
Penge til o vers. . . . Der var vældig Fart i ham, han sang og fløjtede og hade
mange løjerlige Ting for. Den store Port blev rømmet og en vældig Bul sat
ind til Blok, Murkedlen saa han efter og tændte en Halmvisk for at prøve
om der var ordentlig Træk i den. Børnene stod og gloede maabende paa ham,
og Lars Peter rystede paa Hodet og lod ham regere. . . . Han skar den døde
Kalv op, flaaede Huden af og sømmede indvendig paa Porten til Tørre. Saa
kom Turen til den syge Kalv, i en Haandevending var den ekspederet de Par
Skridt ud af Tilværelsen og Huden spilet ud ved Siden af den anden. ... «
Men forfærdende bliver billedet, da han tvinger børnene til at være med i
arbejdet:

»... Ditte og Kristian blev sat til at rense Tarme, de vilde nødig til det.
»Hvad Pokker, har I aldrig rørt ved en Tarm før?« sagde Johannes. —»Jo-o.
Men ikke af Dyr der var døde,« svarede Ditte. — »Det var som syv------ Saa
man renser Tarmene paa levende Dyr her i Huset? Det vilde jeg gærne se paa!«
— Saa stod de der og kunde ikke svare, og maatte i Gang med Arbejdet — ... «

Vi er med Nexø’s roman ud over, hvad anstændige håndværkere beskæftiger
sig med. Men Nexø har for at skildre tilværelsen omkring Ditte, der livet
igennem bevarer sin varme og godhed, sin storhed og sin uskyldighed, skullet
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male sort i sort. Derfor har han valgt de hæsligste ting, mennesker kan gøre,
og omgivet Ditte dermed. Man forstår også, at når alt ligger på et så nedvær
digende plan, må de ord, han bruger, ikke være så voldsomme og malende
som Bundgaards ord i beskrivelsen af Hamburgs slagtehaller.

Udnyttelse og pengebegær.
Den streng, Holberg slog an med Gedske Klokkers jeremiade over slagterens
høje priser, hans udnytten af husmoderen, ja af hele situationen, dukker op
igen i dette århundrede. Hvordan man end vender og drejer det, er det slagteren,
der skaffer søndagsstegen på bordet, og som er husmoderens rådgiver, ven og
forbundsfælle, indtil familiens kritik bliver udtalt eller husholdningspengene
bliver diskuteret, for så snart det sker, bliver han alles fjende, da betragtes han
som den, der frem for nogen udnytter sine medmennesker.
Det 20. århundrede indledtes med verdenskrigen 1914—18. Danmark be
varede sin neutralitet, og kunne sælge madvarer, uanset kvalitet, til de krigs
førende, særlig til tyskerne. I manges øjne satte landet sin værdighed til på
den forretning. Navnet Gulasch-baron blev til den gang. Selv om næsten alt,
hvad der kunne krybe og gå, deltog i dansen omkring guldkalven, måtte
slagteren stå for skud. Han kom til at stå som symbol for fødevarebranchens
hajer.
I propagandaen mod det kapitalistiske samfund blev slagteren symbolet på
den rige overklasseborger. De unge dages flotte slagtersvend blev fed, med
deller i nakken, og hans kønne pige blev den lige så fede madamme med mange
ringe på fede fingre.
Det er et internationalt revolutionsbillede. Det er i og for sig tilfældigt, om
det bliver slagteren eller bankdirektøren, det går ud over. Men slagteren er
en figur, kendt af alle, taknemlig at karikere.
Den unge digter Knut Becker har på denne måde benyttet slagteren som
billede på den første verdenskrigs spekulant. Hans digt Up to date . .. findes
i den lille samling Silhouetter, der kom i 1921. Bogen er slet trykt og versene
kunne være bedre, men der er kraft i indignationen og glød i vreden. Den
ungdommelige digter hoverer over slagteren, da han lider nederlag i sin spe
kulation.
Slagter Hansen, hans Madam Kathinke,
de spekulered" stærkt, paa Børs, bevares.
Børsen gav sgu mer med Skeis end Skinke
og »up to date« Kartoffelmos i Fars.
Slagter Hansen Flæsket rent forsager,
naa, altsaa Flæsket i hans Kødbutik,
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for i Nakken har han stadig Lager
af Flæsk, der svupper ved hans mindste Nik.

Thinke bær paa sine Pølsefingre
en halv Butik i Guld fra Guldsmed Smith,
Thinke døbes Kate, det mere klingre,
da Hansen bli’r Grosser i Film og Fedt.

Og i Hurtigløbren, Upton Klerken,
Groseren futter rundt med tykke Kate
li" fra Silkeskjorten, Silkesærken,
til Bisam Pelsen, aah, saa up to date.
Ak, men Krigen slog til Kejserkronen
og Freden tog hveranden tyk Grosserer,
Upton Klerken gik til Tvangsauktionen,
for Kate og Hansen gaar den aldrig mer.
Pensionat for kluntne Murersvende,
gir Dagens Slid og Brød til stakkels Kate,
og Hr. Eks-Grossereren hjælper hende
og skræller store, røde Up to date.
Venligt er det ikke, men sådan skulle det være hos de unge i forreste række i
20’erne. Den samme opfattelse af slagteren med butikken ligger bag Emil
Bønnelyckes digt om Istedgade. Sagen er imidlertid den, at Bønnelycke, der
følte sig som byens sanger, og som elskede at genskabe følelsen af dens pulse
rende liv, i sit hjerte kunne lide byen og var glad for at se en slagterbutik med
dens bugnende rigdom af mad. Digtet findes i Udvalgte Digte, 1922.

Her sælger Slagteren sin Fars i dyre Domme
og ekspederer sine Kunder med et Smil.
Aah, Gud hvor er hans Øjne Fandens fromme —
og Blikket kært i ren Komediestil.
Her hænger røde Oksekroppe og en dejlig Gris
med smaa Emaljemærker, tak, en dejlig Pris —.
Her staar et Vesterbro og spørger efter Mad,
Her ligger Kalv, det halve Dyrehaven, paa et Fad —.
Til trøst for slagteren, der med en vis ret kan føle sig lidt ilde behandlet
af den unge poet, bliver alle andre handlende i gaden bearbejdet efter samme
læst. Men hans forargelse stikker ikke så dybt som Knuth Beckers, og slet ikke
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som Bundgaards og Nexøs. Og han har alligevel sans for, at slagteren er den,
der skaffer byen mad. Slagteren bliver en malerisk og livgivende skikkelse; det
er hos ham byen, i digtet et Vesterbro, står og spørger efter mad.
Snæversyn og banalitet.
For forrige århundredes åndsaristokrati var det naturligt, at benytte hånd
værkere som symbol på det bagstræberiske, det snæversynede, lidt dumme, og
i hvert fald det banale og det prosaiske. Situationen dækker over noget reelt,
idet digtningens og kunstens verden følte sig tiltrukket af alt det nye, blandt
andet de nye ideer om fri konkurrence, og den enkeltes mulighed for at til
kæmpe sig en plads ved bordet ved naturens rige fest. I denne brydningstid
holdt håndværkeren sig tilbage, af mange forståelige grunde. For de bedste
inden for håndværkernes kreds rummede det nye mange farer, industrien så
de som deres fjende; de har vel også tænkt på kvaliteten i arbejdet og på
uddannelsens muligheder under de nye forhold. De holdt sig tilbage, kom
altså for de skrivende ånder til at stå som reaktionære, dumme, fantasiløse,
og blev brugt som billede på alt stillestående, selvglad, på alt småtskåren og
prosaisk.
Denne linie ligger i Johan Hermann Wessels digtning. Den velbegavede
humorist synes ikke at have haft noget personligt udestående med håndvær
kere. Han så som sin opgave at gøre grin med alt, hvad der var forlorent
opstyltet, og så lod han de store ord fra teatrenes tragedier blive udtalt af
jævne håndværkere. Man kan se det som en kompliment til håndværkerne.
Normalt ville man vente fornuftig tale af dem, derfor bliver det komisk, når
de taler »poetisk« !
Når han laver et muntert digt over den menneskelige retfærdigheds skrøbe
lighed, er hans personer også iklædt håndværkerens jævne dragt.
I digtet Hundemordet står en slagter overfor en tømrersvend. Tømrersven
den er den klogeste, hurtig i hjernen, skarp i svaret. Men slagteren er helt
forskellig fra de uhyggelige fremtoninger vi har mødt, et godt, om end ind
skrænket menneske, der elsker sin hund. Historien er den enkle, at tømrer
svenden slår slagterens bidske hund ihjæl.

Der var engang en Tømmersvend ;
mod ham en Slagterhund sig viste ej som Ven.
Han vilde bide ham ; og, som nu let kan vides,
en Tømmersvend ej mer end du og jeg kan bides :
Han derfor hævede sin Økse rask
og kløvede sin Uvens Pandebrask.

Men straks kommer slagteren ind i billedet, og han kan bruge mund :
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Nu skulde det til Uheld træffe,
at Hundens Ejer kom
i Øjeblikket, som
hans Hund var ud af Stand at bjæffe;
Han bjæffede for ham.
Jeg holder det for Skam
for Læseren at repetere,
hvad Skældsord, Trusler, Ed, han bjæffede, med mere.
Tømmers venden forsvarer sig, og han viser, at han kan bruge hovedet lige
så godt som øksen. Selvom slagteren bliver slået af hans klare bevis, at to
halve hundehoveder udgør eet helt, er der dog tvivl i hans hjerte, og han går
til dommeren. Han taler som den brave mand, han er.

Citanten mælede da først:
»Han kunde jaget bort min Hund med nogle Børst,
jeg selv da skulde sagt, han gjorde vel,
men slaa mig Hunden rent ihjæl,
og med sin Økse paa ham Panden kløve,
og mig min bedste Skat berøve,
det tror jeg vist, Hr. Dommer, straffes bør.«
Da tømmersvenden anfører, at havde hunden angrebet med halen og ikke
med tænderne, så havde han kunnet forsvare sig med de bare hænder, og
ikke behøvet øksen, bøjer dommeren sig for dette og kender for ret:

»Skarpt imod skarpt, den Tømmersvend har Ret.
Du Slagter, som har yppet Trætten,
to Mark erlægger her i Retten.«
Det er ikke noget særlig tydeligt billede af en slagter. Han er en stor, god
modig fyr, der elsker sin skrækkelige køter. Det er med fuldt overlæg, at han
er gjort til slagter; digtet bliver netop vittigt, når slagteren, der dagligt slår
mange dyr for panden, bliver ophidset over, at en tømmersvend kløver hove
det på hans egen hund.
Wessel lader sine håndværkere, skrædere, bagere og smede, tømrere og
slagtere efterabe de højere stænders unoder, og noget af det, der gør digtene
morsomme, er, at man — som nævnt ovenfor — venter, at håndværkerne op
træder fornuftigere. På samme måde som Hundemordet er vittigt, fordi man
vil vente, at en slagter ikke som en gammeljomfru hulker over sin hund, men
ser stort på, om der er en mere eller mindre. Wessel føler sig ikke på nogen

59

måde hævet over slagteren, tværtimod, digtet virker, fordi han og hans læser
ved, at slagteren ude i byen er fornuftigere.
Billedet af slagteren får en helt anden farve hos H. C. Andersen, der hører
til blandt åndsaristokraterne i første halvdel af forrige århundrede.
I historien om Nissen hos Spækhøkeren repræsenterer spækhøkeren alt det,
der kun har respekt for, hvad der kan omsættes i klingende mønt. — Spæk
høkeren er medtaget her, selv om han ikke er slagter, kun halvfætter til slag
teren, men han hører dog til familien.
Den jordbundne spækhøker og hans snakkesalige madamme, den sidste
efter egen mening med sans for digtekunst, står bundet til jorden, mens stu
denten er den rigtige åndens mand, der giver afkald på osten til fordel for
den gamle bog med de skønne tanker. Nissen er os, de stakkels mennesker, til
hvem både ånd og legeme stiller sine krav.
Personer og situationen er tegnet tydeligt med det samme i de første linier
af historien :

Der var en rigtig Student, han boede paa Kvisten og ejede ingenting; der var
en rigtig Spækhøker, han boede i Stuen og ejede hele Huset . . .

En aften kom studenten ind ad bagdøren for at købe lys og ost, men blev
betaget af bladet fra en gammel bog.
»Der ligger mer af den« sagde Spækhøkeren, »jeg gav en gammel Kone nogle
Kaffebønner for den; vil De give mig otte Skilling, skal De have Resten.«

Studenten får bogen. Nissen lister bagefter for at se, hvad der kommer ud
af det. Han møder åndens lys og bliver betaget af det. Og da huset er lige ved
at brænde, redder han den gamle bog. Men da krisen er overstået, vælger
han den menneskelige løsning: kompromiset
... —ja: »jeg vil dele mig imellem dem!« sagde han, »jeg kan ikke rent
slippe Spækhøkeren, for Grødens Skyld!«

Slagterens halvfætter, spækhøkeren, står sammen med hele familien som
repræsentant for alt, hvad jordbundent er.
H. C. Andersen har en slagter som bifigur i eventyret Rejsekammeraten.
Når en stor kunstner som H. C. Andersen netop vælger slagteren, selv om det
er til en i og for sig ganske ligegyldig person, mener han noget med det.
Denne slagter har nogenlunde samme rolle som madammen i Nissen hos
Spækhøkeren : borgeren, der er interesseret i digtning, men som ganske passivt
og sløvt modtager, hvad der vises ham, og ellers er uden sans og evne til at
gribe ind til fordel for kunsten.

60

Eventyrets helt, Johannes, er sammen med sin rejsekammerat kommet ind
i en krostue, hvor der spilles dukketeater — marionetkomedie. Blandt tilsku
erne er en gammel tyk slagter og hans hund.
Nede i den store Skankestue i Værtshuset vare saa mange Mennesker samlede,
for der var en Mand, som gjorde Dukkekomedie ; han havde just stillet sit
lille Teater op, og Folk sad rundt omkring for at se den Komedie, men allerforrest havde en gammel, tyk Slagter taget Plads, og det den allerbedste ; hans
store Bulbider, uh, den saa glubsk ud, sad ved Siden af ham og gjorde Øjne
ligesom alle de andre.
Nu begyndte Komedien, og det var en pæn Komedie med en Konge og en
Dronning, de sad paa en Fløjels Trone, havde Guldkroner paa Hovedet og
lange Slæb paa Kjolerne . . .
Det var just en dejlig Komedie, og den var slet ikke sørgelig, men lige idet
Dronningen rejste sig op og gik hen ad Gulvet, saa —ja Gud maa vide,
hvad den store Bulbider tænkte ; men da den tykke Slagter ikke holdt paa ham,
gjorde han et Spring lige ind paa Teatret, tog Dronningen midt i hendes tynde
Liv, saa det sagde »knik, knak!« Det var ganske forskrækkeligt !

Situationen og ideen i den lille historie er typisk for H. C. Andersen. Al
ting er håndgribeligt og virkeligt : krostuen, marionetteatret, den glubske hund
og dens herre — den gamle, tykke slagter, der er så træg, at han har svært
ved at reagere, når ulykkerne er ude. Bagved ligger imidlertid den ide, at
det brede træge publikum ikke drømmer om at reagere, når bunduvidende,
jordbundne magter kaster sig over poesiens og åndens repræsentanter. Atter
får slagteren den ære, at være »prügelknabe« for åndsaristokraterne.
Det kan være fra Wessel, H. C. Andersen har hentet ideen med slagteren og
hans trofaste hund. Men det kan også være fra selve Det Kongelige Theater.
I 1820’erne domineredes på den kongelige skueplads parterrets »ulærde«
fløj af slagtermester Hendriksen. Han var en høj, bredskuldret mand, god
modig, men kraftig i sin kunstbegejstring. Hvis hans sidemand ikke havde
samme mening om præstationerne på scenen som han selv, hændte det, at
han med sine store hænder klappede ham i ansigtet, så hans klapsalve blev til
regulære lussinger. Således er denne førerskikkelse gået over i teaterhistorien.
Og det er jo ikke umuligt, at H. C. Andersen har tænkt på Hendriksen med
sin gamle tykke slagter og hans hund !
Ensformighed.
I den nyere litteratur bruger forfatterne undertiden slagteren, når der skal
skabes en stemning, der skal vise den trivielle hverdag med dens ensformige
arbejde, men samtidig med den lille drejning bort fra åndsaristokraterne i
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forrige århundrede, at de dagligdags mennesker, der passer deres borgerlige
dont, er nok så lykkelige som de af kriser overbebyrdede åndsaristokrater.
Den ensformige begivenhed, der skildres, virker nok smerteligt og ubarmhjerteligt på den oprevne sjæl, men også trøstende!
Forfatteren Henri Nathansen, der fra teatret havde sans for den fint an
tydede effekt, har i sin roman Af Hugo Davids Liv benyttet torvet i en pro
vinsby og slagteren her som dekoration og baggrundsfigur for hovedpersonen
i en stor krise.
Situationen er henlagt til tiden lige efter århundredskiftet. David, der er
omkring 30, er efter sit dobbelte nederlag: på teatret og i sit ægteskab, flygtet
til en lille sjællandsk købstad, det kan være Næstved så vel som Holbæk, det
spiller ikke nogen rolle, hvilken by det drejer sig om. Det afgørende er skil
dringen af provinsbyens liv med den langsomt henglidende rytme.
Hugo David har været i byens anlæg og betragtet en lille pige, der »fyldte
sin Spand, tømte den igen . . . Timeglasset randt.« Han har betragtet busten
af anlæggets stifter, konsul Nielsen, og gråspurven, der klattede på konsulens
»alvorsfuldt forevigede pande. . . . Den lille Pige tømte sin Spand igen. Time
glasset randt.«
Derefter er han gået ud på torvet, og nu følger et frisk og klart skildret
genrebillede fra provinsbyen.
Hugo gik tilbage. Politibetjenten stod paa Torvet. En Kone undersøgte Kødet
paa Bordet foran Vognen, trykkede en Pegefinger ned deri, holdt det op mod
Ansigtet og snusede dertil. Politibetjenten afskridtede Fliserækken, stod stille.
Slagteren ved den anden Vogn begyndte langsomt at skære sine Negle. Konen
bestemte sig, Slagteren svingede Øksen, svøbte Lækkerbidskenen ind i den
opsigtsvækkende Forside af den stedlige Avis, spyttede paa Pengestykket og
slog Fluerne bort med en Klud, som han halede op af Lommen. Pudsede saa
omhyggeligt Næsen. Politibetjenten vendte atter tilbage ad Fliserækken, mens
Solen luede i Boghandler S. Sørensens Vindue paa Hjørnet. Timeglasset randt.

Slagterens rolle i dette folkelivsbillede fra torvet i provinsbyen er tydelig
nok. Skuespilleren, hvis sind er som eet smertende sår, står og ser på dette
stykke dagligdag, som han ved udspilles hver dag, året rundt, uforandret år
efter år. Kvinden, husets moder, kommer hver dag for at skaffe mad til sin
familie. Slagteren, denne opretholder af livet, forsyner hende hver dag. Så
enkel kan tilværelsen formes. Det billede betragter Hugo David, hvis familieliv
er gået i stykker, hvis arbejde er gået i stykker. Der er et ophøjet pust af evig
heden i hver bevægelse, der er noget ophøjet i alt dette dagligdags og ensfor
mige: den lille pige, konen og slagteren. I en sådan scene kunne f. eks. en
grønthandler eller en ostehandler have stået på torvet, men kunstneren Henri
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Nathansen vælger netop slagteren, fordi hans tilstedeværelse — uden at læse
ren gør sig det klart — skaber den nære sammenhæng mellem liv og død —
og evighed. Manden ved, at fra vognen på torvet sælges det slagtede dyr, for
at konen kan få mad til mand og børn, for at de kan leve. Naturligvis er der
ingen læser, der gør sig alle disse tanker klart, mens han arbejder sig igennem
den store roman. Han føler bare, at situationen er rigtig skildret. Og i sin
medfølelse med Hugo David, vil han opfatte situationen på torvet netop med
Hugo Davids øjne og sind, og derved mærke den fortættede stemning af evig
heden i dagligdagen.
Den muntre Slagtersvend.
På vej mod en venligere og muntrere opfattelse af slagteren hos digterne,
må vi standse et øjeblik hos Karl Larsen, en forfatter fra tiden omkring år
hundredskiftet. Karl Larsen havde et fint øre for sproget i — hvad man i hine
dage kaldte — folkets mund. Og han evnede at gengive dette sprog både for
tættet og muntert.
Det kan godt være, at Hopsadrengen i historien af samme navn i samlingen
Danske Mænd fra 1898 ikke er slagter af profession. Hans egentlige profession
ligger ikke helt klar, men den ligger på det overdrev, hvor konflikt med loven
mere skyldes en lunefuld skæbnens tilfældighed end en bevidst moralsk hold
ning. Men i et forhør erklærer han, at den hæderlige del af hans arbejde bl. a.
består i at gå slagterne til hånde. Men han er da også som den flotte Don Juan
fra Vesterbro en slagtersvendetype.

Om jeg kender Opdager Meier, sagde Hopsadrengen, og tog et lille Tag
med den flade Haand hen over sin omhyggelige Frisure, der laa i brede Tunger
ned mod Panden. Om jeg kender lange Meier? Han har anholdt mig tre Gange !

Den flotte fyr er kommet i den kedelige situation, at han er blevet uvenner
med en af sine veninder, der er blevet taget af politiet, og som nu har angivet
ham for at udnytte hende økonomisk. For Hopsadrengen, i hvis frejdige og
glade sjæl almindelig borgerlig moral simpelt hen ikke eksisterer, er det hele
ganske naturligt.
Han »sidder« ved niende kammer for en ganske ny assessor, som han aldrig
har set før[!j De to diskuterer hans arbejde:

Naa, og De er fire og tyve Aar. Det er jo en køn Alder.
Ja, Gud ske Lov, naar man ellers ikke fejler no"et, saa sku" det jo være den
bedste Tid til at leve i.
Ja, og osse til at arbejde i, sagde han.
Ja, Hr. Assessor, jeg arbejder osse meget.
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Jamen det er vist paa at komme i Forbedringshuset.
Nej, det holder jeg mig dog helst fri a’ saa lange som muligt, men jeg arbejder
med tilfældigt Arbejde, li"som det ka" træffe sig. Det ka! vare nede ved Havnen,
°g jeg er heller ikke bange for og ta"er en Haand i med paa Torvet, naar det
kniber. Nu sku" der ellers snart vare Tale om lidt godt Arbejde, for det gaar
jo mod Julen, og Folk ska" ha" dem no"en Sulevarer og Flask til Huset.
Saa synes jeg, De sku" se og skynde Dem at komme ud igen, saa De kunne faa
noget at fortjene.

Med Karl Larsen er vi nået til den type forfattere, der ved at gengive virke
ligheden så omhyggeligt som muligt, meddeler læserne deres erfaringer om
livet. Men det sker uden kommentar og uden pegepind. Læseren får forfatte
rens arbejde udleveret på eget ansvar. Han kan lægge den moral, han vil, i
det han læser.
Hopsadrengen er ikke gjort til slagtermedhjælper af kunstneriske grunde.
Han er slagtermedhjælper. Det er et »fotografi« af ham.
Men fotografier er som bekendt underkastet kunstnerens beskæring.
Karl Larsen har vel forelsket sig i denne muntre type, der er fuldstændig
uden moral, der lever i nuet og er lykkelig som en af de spurve, der ikke falder
til jorden uden Guds vilje.
Det er interessant at sammenligne Hopsadrengen med Nicolai Neiiendams
portræt af sig selv som ung mand. For Hopsadrengen, der er blottet for alle
ønsker om at opnå forbindelse med almindelig dannelse, viden og kunst, var
omgivelserne bare muntre og naturlige, for den unge Neiiendam var de samme
omgivelser nedværdigelse, ondskab og helvede.
Man skal vistnok tænke sig, at Karl Larsen har set på sin ven Hopsadrengen
med næsten samme øjne, som Hugo David betragtede slagteren på provins
byens torv : freden og lykken i den problemløse lilleverden, hvor menneske og
omgivelser lever i harmoni med hinanden.
Selvfølgelig hefter en forfatter af Karl Larsens type sig ved det håndgribe
lige. Hopsadrengens slikkede frisure, der ligger i brede tunger ned over panden,
men først og fremmest hans sprog, der med slang og flade københavnske a’er
er meget elegant og fuldstændig dækker hans begrebsverden. I tilgift er det
unge menneske kvik til at svare igen.
Der er ikke tvivl om, at typen dækker slagtersvenden af årgang 1898, og
han er ikke kedelig.
På vor jagt efter et venligt portræt af slagteren er vi nået til digteren Harald
Bergstedt. I hans Sange fra Babel (1929) møder vi slagteren i provinsbyen.
Han kommer os imøde som en ældre herre på frierfødder. Det er altid komisk,
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når der går ild i gamle huse, men slagteren bærer situationen med værdighed.
Ligesom Hopsadrengen står han for den naturlige livsbekræftende glæde ved
tilværelsen. Vi møder ham på ballet i provinsbyen.

Der, hvor Aaen brusende
styrter under Broen,
klinger mellem Husene
Balmusik fra Kroen.
I den sagte Nattevind
oser gule Lamper.
Der er Trængsel under Lind.
Kom, vi gaar i Salen ind.
Trippevalsen tramper.
Hele byen er tryllet frem med ganske få streger. Her er musikken : messing
horn og fløjter. Her er den tresårige grønthandlerske — Raadstu’mor — med
silkebarm, og så er der lille Anna. Hun ånder i valsen, henrykt som et eventyr :

Endnu straaler Lykkens Skin
her i Jammerdalen,
naar min Anna, hed om Kind,
suser som en Blomstervind
sødt igennem Salen.

Hendes unge kærlighed kaster et gyldent genskær over den aldrende slagter :

Slagteren sejler Salen om
værdelig som Paven . . .
Slæbevals med avetom,
Lædervest om Maven.
Enken har hans Hjerte brændt,
hun og ingen anden.
Slagter" n er saa hjertespændt,
han, der med Cigaren tændt
slaar en Tyr for Panden.
Ser man nøjere til, er der ikke eet element i beskrivelsen af slagteren, som
vi ikke tidligere har mødt på denne vor søgen efter slagteren i digtningens
verden.
Hvert træk hos denne slagter har vi mødt før : modsætningen som han rum
mer ved at være stærk og brutal — han slår tyren for panden, hver dag — og
sentimental — han sørger som en gammeljomfru over sin hund og han er
5
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blød som voks i dansen med enken. Wessel er kun mere logisk og bidsk, Berg
stedt er mere menneskelig og venlig.
Han er også tyk, ganske som hos H. C. Andersen og Knuth Becker; hans
solide korpus repræsenterer ikke pengepugeri, men livsglæde og appetit på
livet, den er dog ikke som Hopsadrengens vildtvoksende uden moralske bånd.
Slagteren i provinsbyen er adlet af forelskens rus. Det skal netop være en slagter,
der slår tyren for panden, der skal repræsentere den ældre generation i pro
vinsbyen. Det er ham — som vi har set det før — der hersker over liv og død
og skaffer byen mad. Han hører med til livets daglige rytme i samfundet,
derfor er det ham, digteren, bevidst eller ubevidst, lader danse med enken på
borgerballet, lykkelig, glad og forelsket.
Fest,
Slagterens glæde ved fest og optog er dog også sluppet ind i litteraturen.
H. C. Andersen, der var en meget fin iagttager med en glimrende hukommelse
og med digterens evne til at gengive det sete, har i romanen O.T. et ganske
lille øjebliksbillede af et optog fra laugstiden i Odense. Det må tænkes at gå
for sig i begyndelsen af århundredet, da digteren selv var dreng.
Han beskriver sceneriet i romanens anden del. Her fortælles det, hvorledes
de unge fra herregården tager til Odense for at se på St. Knuds markedet. Og
mens de står og ser ud på byens farverigt udstafferede trommeslager, der læser
om alle de herligheder, der er indtruffet til byen, kommer kammerjunkeren
i tanker om, hvad han har hørt og set i staden af musik og optog. Alt var for
nøjeligere tidligere!

I mine Drengeaar var Morskaben anderledes i Gang! Det var en Stads, naar
Laugene flyttede Skildt og Harlequin løb i Spidsen ! Og ved Fastelavn, naar
Slagterne førte om en Stud pyntet med Baand og Fastelavnsriis ; paa Ryggen
sad en lille Dreng i Skjorte og med Vinger, Tyrkisk Musik havde de dertil,
med Bakkener! See, alt det har jeg oplevet, skjøndt jeg ikke er saa gammel
endda. Baron Vilhelm maa have set Studestadsen! Nu er det forbi ! nu er man
blevet forfinet. . . .
Slagteren og teatret.

Slagterens livsbekræftende livsindstilling og glæde ved selskabelighed og
omgang med mennesker er et iøjnefaldende træk, som kunstnerne ikke har
kunnet undgå at se, selv om de fortrinsvis har hæftet sig ved de dramatiske,
mørke træk. Slagterens interesse for teatret har vi allerede hørt om, både i
virkeligheden, og i H. C. Andersens noget bitre fortolkning: slagtermester
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Hendriksen i Det Kongelige Theater og slagteren og hans hund i Rejsekam
meraten.
I 1860 og 70’erne var det en anden slagtermester, der dominerede teater
livet, Fritz Halgreen. Han er omtalt i I. Davidsen: Fra det gamle Kongens
Kjøbenhavn, der udkom 1880. Davidsens beretning er fyldig og ordrig. Fra
et moderne synspunkt er det vanskeligt at se, hvori det interessante ved Hal
green bestod. Men det mærkværdige ligger deri, at for 100 år siden var der
et svælg, hvorover der ikke kunne slås bro, mellem åndsaristokratiet: skue
spillere, forfattere, kunstnere og videnskabsmænd på den ene side og hånd
værkere på den anden. Men Halgreen var ven med en sanger ved Det Konge
lige Theater, og på caféerne diskuterede han med folk som forfatteren L. P.
Møller og sprogforskeren I. Levin.
Davidsen fremhæver hans menneskelige værdighed og hans retfærdigheds
sans, der dog ikke forhindrede ham i at vise sit temperament.
Han var dog ikke, som salig Slagtermester Hendriksen, skjøndt langt mere
værdig hertil, Fører for nogen Kunstdommerklike, men han forholdt sig heller
ikke passiv og gav baade sit Bifald og sit Mishag tilkjende aldeles ligefrem
og uforbeholdent. . . .
Undertiden tog han kraftig Parti ved Meningskampe i Theatret, som f Ex.
da man gjorde et vandalsk Forsøg paa at udpibe Meyerbeers »Robert af Nor
mandiet«. Han slog sig naturligvis paa Klappernes Side og hjalp til at kaste
Piberne paa Porten. . ..
En af hans teaterhistorier lyder i Davidsens gengivelse, dog lidt forkortet,
således : En Murermester af Halgreens bekendtskab pralede af, at han havde
ansættelse ved teatret, nemlig at binde hejsestilladset op i »Kjøge Huskors«

. . . »har Du ogsaa faaet en Ansættelse?« — »Ja vist har jeg, veed Du ikke
det?« svarede Halgreen. — »Som hvad?« — »Ih! jeg er Theaterslagter, jeg
leverer Blod til Sørgespillet.«

Hans beskedenhed fremhæves, og som eksempel anføres, at når han i sit
arbejdstøj
mødte en af sine noblere Bekjendte paa Gaden, indskrænkede han sig til at
hilse paa ham. Han var sig sin Samfundsstilling bevidst, . . .

Gennem Davidsens fortælling får man et levende indtryk af, hvor store de
sociale afstande har været i forrige århundrede. Ikke mindst har det været
vanskeligt for slagteren, der stod langt nede i omdømmet.
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Davidsen udtrykker det således med en undskyldning og stor forsigtighed

... at de kjøbenhavnske Slagtere i en ældre Tid vare et temmelig vildt Folke
færd, som var paafærde overalt, hvor der var Optøier og Slagsmaal, . . .
Gennem Davidsens lidt tørre og knirkende fortælling med en ophobning af
væsentligt og uvæsentligt får man et indtryk af, at det har ikke stået så slet til
med slagterens kultur og menneskelighed, som mange af vore litterære prøver
her har vist.
Den gode slagter.
Skuespilleren Nicolai Neiiendam skildrede sin fader, slagtermester Neiiendam som en sortseende kristen, som en hård mand, der kun havde hånlige
bemærkninger til overs for fattige slægtninge, og som så ondt til den arme
kone, der kom og tiggede. Hans egen tid som slagterdreng og -svend beskrives
som et helvede. I broderen Robert Neiiendams erindringer er billedet et
ganske andet.

Hjemmet:
. . . Maleren og Skuespilleren Albrecht Schmidt, der siden i sine Livserindringer
mindedes Købkes Malerier, naar han tænkte paa dette Hjem ; det havde den
samme fredfyldte, uskyldsrene Stemning. Sangen fra »Genboerne« randt ham i
Hu : »Mahognibord, Sølverlysestager«. Fars stilfærdige Væsen og Lunet, der
slog Smut i hans Tale, huskede han ogsaa. Husmoderen var »en munter, lidt
buttet Dame, som, naar vi Unge var samlede om det velbesatte Bord, gjorde
dybe Indsnit i Oksestegen med de hvide, ringbesatte Hænder. Dette Hjem og
dets Beboere, alle, staar for mig med en egen Nimbus«.
Dette er et billede af det gode håndværkerhjem, eller bedre det velstående
slagterhjem. Her er hverken ondskab eller fornedrelse.
I 1882 havde slagtermesteren købt ejendommen »Engestofte«, GI. Konge
vej 152. Et stort hus med en stor baghave med husdyr og fugle — der manglede
hverken ørn eller stork. Her
blev det om Sommeren Far en Glæde at se mange Mennesker. Saa foldede det
patriarkalske i hans Væsen sig ud. Hændte det en sjælden Gang, at der om
Søndagen ingen Gæster var til Aftensbordet under det store Pæretræ, blev jeg
[Robert Neiiendam] sendt rundt i Ejendommen for at spørge, om Beboerne
»ikke vilde ned og have en Bid Brød med«. Var der nogen syge i Huset, skulde
de hjælpes.
Her møder os en venlig og glad mand, der gavmildt giver til alle. Det er
det billede, man gerne vil se af slagteren: den venlige, muntre mand, der
repræsenterer det gode, opbyggende liv.
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Men det skal indrømmes, at der er meget mere dramatik i det portræt, den
femten år ældre Nicolai tegner af den samme mand. Det billede er langt mere
storslået. Begge billeder kan være rigtige — det sete afhænger af øjnene, der
ser. Det kan skyldes, at der er femten år mellem de to brødre. Den ældste har
oplevet familiens første kampår, da der skulle spares overalt, fordi faderen
var ved at opbygge en virksomhed. De to billeder modsiger ikke hinanden,
men supplerer hinanden.
Robert fortæller også, hvorledes faderen i sin ungdom var teaterbegejstret,
sværmede for forskellige skuespillerinder, og som mange unge mænd var
grebet af vild betagelse af den spanske danserinde Pepita.
Der ligger åbenbart et komisk element, altid sikker på succes, i dette, at
slagteren, der med cigar i munden slaar tyren for panden hver eneste dag,
hengiver sig til så fredeligt tidsfordriv såsom at gå i teatret, ja ovenikøbet til
selv at spille komedie.
Men er dette egentlig så mærkeligt? Den unge slagtersvend er en sund,
stærk fyr, som regel velskabt og køn, sikker overfor pigerne — og godt skåret
for tungebåndet. Hvor får man en bedre elsker til dilettantforestillingerne?
Har slagteren passeret den første ungdom, lægger fedtet sig nok over musk
lerne, men glæden ved teatret bliver, og den store entusiast og organisator
bliver lederen af amatørscenen. Selv i vore dage benytter digterne det komiske
element, der ligger i at den bomstærke slagter er lidenskabelig elsker af skue
spilkunsten. Sigfred Pedersen har i en lille munter historie fra en større nord
fynsk landsby beskrevet en dilettantforestilling med flere ufrivilligt komiske
scener mellem en forelsket barber og hans forslagne rival, en apoteker. Histo
rien hedder Kærlighed i sufflørkassen og findes i et julehæfte —Julegæsten —
fra julen 1957. Titlen skyldes, at den 17-årige Sigfred også var betaget af Al
vilda, og for at komme hende nær påtog sig sufflørens arbejde.
Historien begynder med, at

. . . Sognets åndelige stormester, overdilettanten, slagtermester Alf Henriksen
havde givet sit tilsagn om at ville sætte forestillingen op. ...

Sigfred søger at blive optaget blandt dilettanterne.
Samme dag gjorde jeg mig et ærinde til slagterbutikken for at drøfte sagen
med Henriksen. Han stod og lavede frikadellefars i en vældig kødhakkemaskine.
Selv stormestre skal jo leve. Der var ikke andre kunder i butikken, så vi kunne
tale frit sammen.
— Jeg ser mßd sympati på dig, Sigfred! sagde Alf Henriksen venligt og
smed en vældig kødluns op i maskinens tragt. Men jeg tror ikke på dit talent,
kunstner bliver du aldrig.
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Historien er kun en anekdote med løst skitserede figurer, alt tjener kun til at
fortælle kampen mellem de to rivaler så let og fornøjeligt som muligt. Højst
sandsynligt er historien selvoplevet, men som alle gode historier er den serveret
med omsorg for, at hver eneste enkelthed står på sin rette plads.
Det komiske moment, at slagteren er glad for teatret, er allerede omtalt.
Men den 17-årige Sigfred ved også, at Henriksen er en gudbenådet instruktør,
der kan evne at få sine skuespillere til at yde det utrolige, han havde f.eks.
for to år siden fundet barber Ulriksen og trimmet ham til, så han henrykkede
hele Nordfyn med sin uforlignelige fremstilling af Skriverhans i »Eventyr på
Fodrejse«.

Denne hans egenskab til at skabe skuespillere — til at forme det døde 1er
og indblæse det liv, bliver understreget gennem hans arbejde med kødlunserne,
som han putter i den store kødmaskine. Og afslaget til stakkels Sigfred, der
ikke har sceneydre og ej heller er optændt af den hellige ild, ledsages af et par
kødlunsers vej ned i maskinens hakkeknive. Sigfred Pedersen er en dreven
fortæller, der med stor sikkerhed understreger Alf Henriksens rolle i historien
gennem hans borgerlige erhverv.
Slagteren som menneske.

Een roman er der dog kommet, hvor en slagter er hovedpersonen. Denne
slagter, Viggo Klem, er ikke nogen komisk figur, men forfatteren Anders
Hjort har betragtet ham og skildret ham alvorligt.
Romanen — Slagter og Jomfru — er kommet i 1957. Den kunne være bedre.
Den er gammeldags i sprog og opbygning. Den handler om en lykkelig mand,
der får den dejlige pige, han elsker, og som elsker ham. Alt blomstrer omkring
dem. En lille uanseelig slagterforretning arbejder han op, mange dejlige og
dygtige børn får de. Han er en smuk mand. Han er en herlig og stærk elsker,
og i de unge år er hans pige, senere hans kone ham en jævnbyrdig partner.
Deres ældste datter bliver naturligvis født en tre-fire måneder efter brylluppet.
— To og tyve år efter — i 1902 — kommer hun til sin moder, hun er da i
nøjagtig samme situation. Hun vil giftes med sin faders slagtersvend. Viggo
Klem bliver rasende, men Thora er fornuftig og bringer ham til fornuft. Som
man vil forstå en rolig hverdagshistorie, en idyl fra tiden lige før århundred
skiftet. Og så kommer der en tragisk slutning! Thora kommer i overgangs
alderen, bliver opereret, og mister derefter al sans for kærlighed og evne til
elskov. Viggo, der stadig er den store elsker, fatter ikke hendes forvandling.
Og i sin umættede trang til kærlighed forgriber han sig på en purung, lidt
åndsvag pige. Den iskolde, ganske forvandlede Thora, lyser ham i band,
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forviser ham fra deres gamle fællesskab om bord og seng. Og til slut kører han
syg og træt væk »mod vejen, der fører bort.«
Det er muligt, at et selv så lykkeligt ægteskab i det virkelige liv kan ende
så trist; men det er ikke tilstrækkeligt, forsvar for romanens slutning, for den
er ikke kunstnerisk underbygget og forberedt.
Men lad bogen have sine kunstneriske mangler, hovedfiguren, slagteren, er
skildret som et livsbekræftende, varmt menneske. Han er først og fremmest
elskeren. Han er glad for sin smukke krop som et instrument til at elske.

Han saa ned over sin nøgne krop. Hvem havde den bedre ? Hvordan saa disse
kommiser og diskenspringere ud, hun omgikkes? Hvis hun saa ham sidde her,
mon saa ikke ?
Og han elsker roser. Da han er blevet gift og har fået hus, dyrker han roser
i sin have.
— Somme tider har Viggo en rose i munden, sagde Trine. — Jeg har aldrig
kendt en mand, der var saa glad for blomster.
— JeS har saamænd ogsaa tænkt paa, at der jo maatte mangle noget ved
mig, som han fandt i roserne.
Disse bemærkninger veksles af Thora og hendes veninde i haven, hvor ro
serne dominerer over alt andet.
Han er naturens muntre søn, der er glad for sit arbejde. Arbejdet og kærlig
heden går op i en højere enhed for ham. Da hun træt og lykkelig er faldet i
søvn i hans arm ved deres første elskovsmøde, ligger han og ser op i stjernerne.

Han saa op mod de spinkle stjærner, men i stedet för uendeligheden deroppe,
saa han alt, hvad et jordisk slagterhjærte kunne ønske sig foruden kone og børn :
butik, hest og vogn, slagtehus med hejseværk og kødmaskine. Og ved synet af
den krumme maane, der skød sig højere og højere op over horizonten : en vugge
kniv til at hakke pølsemad med og et kohoved over døren med krumme, for
gyldte horn og et skilt med: V. Klem. Slagtermester. Pølsemager. Heste- og
Kretur . . . Kreaturhandler, sgu.

Det er rigtigt: sådan drømmer en forelsket slagtersvend. Han er forelsket i
pigen til op over begge øren. Han har kendt masser af piger, men det er rig
tigt, når han på hendes spørgsmål: »Du har vist kendt mange piger før mig?«,
svarer: »Det ved jeg ikke. Efter at jeg har lært dig at kende, husker jeg ingen
ting.« Arbejdet og erhvervet væver den unge mand ind i sin forelskelse. Han
er håndværker, slagter, med begge ben på jorden. Hans drømme er ikke de
fantastiske, hvor man ser sig selv som prins eller millionær, nej, hans drømme
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ligger inden for mulighedernes grænser, indenfor de grænser, hvor han ved,
de kan opfyldes.
De kapitler, hvor hverdagsidyllen i slagtergården skildres, er de bedste i
bogen. De er rigtige og gode, fordi Viggo Klem overalt tænker, taler og hand
ler som en slagter. Hans stærke trang til elskov, hans kærlighed til alt liv,
først og fremmest børnene, men også dyrene og roserne, går harmonisk i spand
med hans arbejdsomhed og tilfredshed med sit erhverv.
Hvis bogen havde haft en kunstnerisk heldigere slutning, ville vi have været
mere tilfredse. Vi ville gerne vide, hvorledes denne lykkelige mands endeligt
bliver. Vi kan ikke godtage den triste slutning; den er ikke kunstnerisk under
bygget. Hvis det skal være en roman over temaet : at ethvert menneske har af
ukendte magter fået tilmålt en bestemt mængde lykke, og at det derfor, om
det for en tid får et overmål af lykke, må bære ulykkens tunge lod, når lykken
er brugt op ; hvis dette er temaet, så er det ikke spillet rigtigt igennem, roma
nen falder fra hinanden.
Men lad os være glade for, at der i hvert fald er een forfatter, der har villet
skildre vor ven slagteren som et nyttigt og lykkeligt menneske.

Det guddommelige.

Takket være det moderne samfund, vi lever i, er der mad nok hver dag.
Det er ikke som i fordums tid, da rigdom på mad lå som øer i et hav af måneder,
blanke for fersk mad, fersk kød — måneder, hvor man af nødvendighed åd
sig igennem tørt brød og gammelt, garvet spegekød. Men når man nåede øen,
slagtetiden, kom glæden, glæden over at spise, over at leve. De kære dyr blev
slagtet og omdannet til mad. Af deres liv og kraft opstod der påny liv og kraft
i menneskene.
I vore dage har vi rigelig mad, madglæde er ikke en særlig smuk egenskab
hos et menneske, madglad er nærmest et skældsord.
Vi er også kommet meget langt bort fra begyndelsen til vor mad, fra dyret,
fra det slagtede dyr. Vi spiser med glæde oksefileten, men skænker ikke oksen
en tanke, og selve slagteprocessen er — for det store flertal — ganske ukendt.
Anders Hjort har med sin roman Slagter og Jomfru søgt at skildre slagteren
som repræsentanten for livet, den gode livgivende, skabende — varme til
værelse. Bogen er visselig ikke noget stort kunstværk, men — bortset fra den
uheldige slutning — hyggelig, præget af et varmt hjerte.
Johannes V. Jensen, en digter, der mere end nogen anden har fornemmet,
hvor nær vi mennesker af idag er ved vore forfædre, al vor moderne kultur til
trods, har forstået, hvad slagtning er. Vel er slagtningen noget råt, men den er
samtidig noget stærkt, noget guddommeligt. Den er ikke, som den syntes den
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unge Nicolai Neiiendam, noget fornedrende og ondt. — Om vi ville åbne vore
øjne og vore sanser, ville vi opdage, at tilværelsen ikke behøver at være grå
og trist, i een ensformig ufarlighed, men at den er på een gang ubarmhjertig
og nådig, død og liv. — Død og liv er en af grundrytmerne. For Johannes V.
Jensen, der med ord formåede at male store syner, hvor han forenede fortid og
nutid til en uløselig enhed, blev slagtningen en hellig handling.
Han har skrevet en hymne til slagtningen. Den findes i den mærkelige bog,
der hedder Kongens Fald. Den usandsynligt snørklede handling har til tider
karakter af en kriminalroman. Men det bedste er de store billeder, der gang
på gang manes frem. De har en vis historisk kolorit, men det vigtigste er per
spektiverne i dem — de trækker linier fra den fjerneste fortid, slår knuder om
kring Kristiern II’s tid og fortoner sig i vor egen.
Situationen er den, at Axel, en uægte født søn af en jødepige og en dansk
adelsmand, på sin omflakken er kommet med Kristiern II til Stockholm, netop
det år, da kongen lod sine hårdeste modstandere indenfor Sveriges riges adel
halshugge — det Stockholmske Blodbad. I Stockholm blev han kort før jul
gift med Sigrid. Andendagen efter sit bryllup red han en morgentur sønden
for staden. Han var så opfyldt af glæde over Sigrid, at han kom til at tænke
på sin elskede, Kirsten, hjemme i Danmark. Så red han sydpå og endte inde
midt i Smålands skove. Han kom til en brændehuggers hytte, og her blev
han; »thi Brændehuggerens Datter var dejlig.«
Efter jul, da vinteren blev hård, og der ikke var megen mad i huset mere,
bestemte de at slagte hesten. Brændehuggeren, Kese, påtog sig at gøre det.
Det bliver i Johannes V. Jensens beskrivelse en formidabel slagtning.
Tidlig om Morgenen vækkede Kese de to unge og førte dem højtideligt ud.
Hesten laa død udenfor Døren, varm endnu. Og nu begyndte Kese at slagte
den, først lidt tøvende, men efterhaanden med Liv og Lyst.
Da det gik opfor Axel, at Kese var Hedning, blev han noget ilde tilmode ;
men idet han uden Betænkning gjorde Springet og fik Blod paa Tand, grebes
han af Vellysten ved det forbudne og blev dobbelt begærlig. Magdalene hjalp
ogsaa til, de sled flittigt alle tre.
Kese slog i al Stilhed flere Boller Blod mod Østen og Syden. Han viste en
næsten kejtet Glæde ved sin Kyndighed i at sønderdele, Kese, han pegede med
Knivspidsen paa de ædle Livsdele, eftersom de kom til dem, nikkede, jo, jo.
. . . Kese laa med sin Næse til Spalten i Bugen, uhyre travl, han havde begge
sine Arme derinde til Albuen. Tilfreds var han, Slagtningen kunde ikke være
skønnere ; det havde været en frisk og fyrig Hest. . . .

Der slagtes hele dagen. Alt er slagtning.
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Hele Huset røg af Slagtning, Osen volmede ud af den lave Dør og rullede op
ad Taget, Sneen smeltede i Tagskægget over Døren og frøs igen til blodbrune
Istapper,
Ind imellem spiser de.
. . . Kese skar Tænder, da han saa det hede Kød, han kunde faa Fingrenefrem!
Men Magdalene saa med et kysk Blik til Axel og satte Hestens Hjærtefrem
for ham, det havde hun stegt over levende Ild. Dampen stod ud af Venerne,
Axel spiste først idet han lod som ingenting, men da han havde smagt nogle
Bidder, gav han sig hen.
Den gamle beruser sig i mad.

... De to unge var bleven aldeles stille ; men Kese kunde ikke længere styre
sig, han begyndte at snurre og svælge over Maden, han sang og gjorde hen
rykt Fagter til Sol og Maane, Han havde spist næsten siden imorges og var i
et Sovs og Fedt lige til Øjnene, den gamle Mand laa med Armene i Skind
trøjen langt ind over Bordet og favnede om den Overflod, der var, han tyggede,
stoppede Talg ind ved Mundvigen, snurrede og sang.
I løbet af det par dage, slagtningen står på, gar der skred i tiden. Axel er nok
i Smålands dybe skove. Men er han der mon endnu på kong Kristiern II’s
tid ? Lever han i Europa i de år, da man ved kongens svogers, kejser Carl V’s
hof talte om det nyopdagede Amerika, i de samme år den store kunstner Mi
chelangelo arbejdede med at bygge sin mægtige og pragtfulde kuppel over kri
stenhedens største kirke, Peterskirken i Rom? — lever Axel i hine år? Er han
ikke rykket tusinder af år tilbage i tiden, årtusinder før Kristus blev født!

Axel kiggede ud af Ruden, som var grøn, og saa Hesten ligge ude i Sneen med
alle Ribben i Vejret som et Vrag. De stivfrosne Skanker kastede Skygger paa
Sneen i det grønne Maaneskin.
Næste Dag spiste de igen, saalænge de kunde. Kese indtil hans Øjne faldt
i. Men forinden havde han gjort Axel og Magdalene halvt bange ved rene
Udbrud af Galskab, han stirrede paa dem i den højeste Madrus, det rablede
for ham, han sang et Vers om de døde Heste, der vrinsker i Helvede, hans
Haar og Skæg stod udfra Hovedet aldeles stindt af Fedt. . . .

Da han var faldet hen, bar de ham i Seng. Ogsaa Trediedagen festede de,
saa blev Kese ædru og satte Hverdag ind igen.
Her er slagtningen ophøjet til et ritual af urgammel værdighed. Slagtningen
bliver ikke mindre højtidelig af, at det er en hest, der slagtes — en frisk og
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fyrig hest, selve den mandlige avlekrafts symbol. Med Keses slagtning står vi
overfor en slagtning, der er beskrevet som en hellig handling — ikke hellig i
kristen forstand, men hellig som den må have været for primitive mennesker
i en fjern urtid. Johannes V. Jensens skildring af slagtningen af Axels hest i
den tyste smålandske vinterskov indeholder, om man ser efter, omtrent samme
elementer som Nicolai Neiiendams beskrivelse af slagtningerne hos hans fader
på Vesterbrogade. Men hvad der har indgydt den unge slagtersvend rædsel
og gru og fået ham til at tænke på helvede, har fået Johannes V. Jensens
digtersjæl til at søge ind til livets kilder, til at finde en guddommelighed, der
som allerede nævnt, aldeles ikke er kristen, og som er hinsides, hvad smålige
hverdagsmennesker i vore dage betragter som godt og ondt, rent og urent.
I denne hymne til slagtningen, besværger den gamle Kese og hans dejlige
datter tilværelsens stærkeste kræfter.

Maleren.

På vor søgen efter slagteren i kunstens fagre riger, har vi set, hvor sjældent de
skrivende kunstnere tog slagteren til model, og at de sjældent eller aldrig vovede
at bygge et værk op omkring en slagter. Og når de gjorde det, var det i rege
len for at fremhæve menneskenaturens dystre sider: det onde, det rå, det bru
tale, malet i helvedets sorte farver; eller de brugte slagteren som den kluntede
figur, hos hvem enhver fornemmelse for livets sartere ytringer var fremmed,
til at skabe en komisk atmosfære. — Så når Johannes V. Jensen digtede en
myte om slagteren ind i Kongens Fald, måtte han over Renæssancen helt
tilbage til menneskeslægtens fjerne fortid; men så blev det også en myte af
religiøs kraft, med slagtningen gjort hellig og knyttet sammen med livets
inderste kerne.
Ak, digterens malende og tegnende broder i kunsten har dyrket slagteren
endnu sjældnere.
Når vi imidlertid husker på digternes sky for slagteren, der stod som ud
tryk for det rå, er det forståeligt, at maleren også er veget tilbage for at af
bilde slagtere og slagtning, da en billedlig fremstilling altid har været af langt
stærkere virkning end en fremstilling i ord alene. I en fremstilling formet i
ord kan udelades de ting, der af en eller anden grund ikke ønskes medtaget;
det kan man ikke i et billede. Man kunne slet ikke gøre det, så længe maler
kunstens fornemste opgave — uanset moder og kunstretninger — var at gen
give virkeligheden så nøjagtig som muligt. Europæisk maler- og billedhugger
kunst har næsten lige til vore dage haft til opgave at levendegøre de ikke til
stedeværende : guder, helgener, konger, forfædre o.s.v. o.s.v. Den italienske kunst
historiker og kritiker Giorgio Vasari (1511—74), der levede på Renæssance-
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tiden, fremhæver overalt hos de store malere, at deres storhed beror på deres
dygtighed til at gengive naturen indtil fejltagelse. Et madonnabillede af Rafael
roser han, fordi Jesusbarnet og Johannes i deres stillinger viser en barnlig en
fold, og ovenikøbet er så fortræffeligt kolorerede, og deres hud malet så skuf
fende, at man snarere skulle tro, de var levende end udført med farve.
Når den skuffende lighed er idealet, forstår man, at et slagterbillede ville
blive for voldsomt. For at give plads til slagterbilleder, må det kunstneriske
klima være af en særlig beskaffenhed.
Der skal være sans for at se dagliglivets foreteelser afbildet; der skal også
være en solid materiel indstilling, der tager tilværelsen som den er: brutal og
rå, grov — komisk eller tragisk — ensformig, i det hele taget alle de forhold
og stemninger, vi allerede har fundet, at digterne ville understrege, når de
drog slagteren frem.
Et sådant kunstnerisk klima finder vi i hvert fald to steder: i Holland i
17. århundrede og i dansk genremaleri i sidste halvdel af forrige århundrede.
Begge steder blev der malet billeder til et velstillet borgerskab, så trygt, at
det uden angst så også tilværelsens skyggesider i øjnene.
Men endnu et tredje kunstnerisk vejrlig kan give mulighed for at male
slagteren. Det er en situation, hvor motivvalget er underordnet, linje- og farvevirkning afgørende. Det svarer til situationen i dag.
Til det 17. århundredes rige Holland kom der mange kunstneriske strøm
ninger. Bl. a. kom fra Italien og nabolandet, det nuværende Belgien, maleriet
med ideale motiver : store opdigtede landskaber, værdige til at være baggrund
for guder og halvguder; samt scenerier, hvor netop disse hel- og halvguder
trængtes på billedfladen. En retning indenfor hollandsk kunst gik imod dette
heroiske maleri, og malede tilsvarende situationer, men med hverdags
mennesker, og endda hverdagsmennesker af laveste klasse. Man malede dem
komiske, og gjorde løjer med deres indskrænkede, ensformige liv. Denne op
fattelse findes dog også andre steder — og tidligere. Det er den retning, der
opfatter bønder og håndværkere som klovner.
Fra 17. århundredes Holland er stillebenbilleder velkendte. Det er malerier,,
hvor fisk, vildt, fjerkræ og udskåret kød, grøntsager, frugt, vin og kostbart
husgeråd er malet i smukke opstillinger. Beslægtet med denne type er køkken
billederne, hvor de samme ting genfindes i selskab med tykke kokke og svul
mende køkkenpiger. Altsammen en broget hyldest til dette livs uskyldige goder
og glæder.
Beslægtet med stilleben- og køkkenbillederne findes malet af forskellige
kunstnere en række billeder forestillende en slagtescene med en slagtet okse
som hovedfigur.
Adriaen van Ostade (1610—85) har malet flere af denne type billeder, et
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hack van Ostade ( 1621—49) : Slagtescene, u.å. P. de Boer, Amsterdam.
Isack van Ostades skildrer slagtningen som et nyttigt og godt håndværk. Selve den brutale
slagtning er overstået. Slagterne, der bærer kasketagtige hatte, små forklæder og strygestål
ved lænd, er i gang med at gøre kreaturet færdigt. Den slagtede krop hænger lys i det mørke
rum. Det 17. århundredes velhavende hollændere så gerne alt godt, også mad, omhyggeligt
og nøjagtigt afbildet.

af dem benævnt St. Hansfesten. Sceneriet er det fra hollandske genrebilleder
velkendte med store højloftede, dunkle rum, præget af malerisk uorden. Her
er den lysende kreaturkrop hængt op i den ene side af billedet, mens mange
mennesker er spredt i flere grupper, ordnet således, at de understreger dybden
i rummet.
I almindelighed er slagtningen overstået og kreaturet hænger istandgjort
og rent; det er ikke mere et dyr, men omdannet til mad. Adriaen van Ostades
broder Isack (1621—49) har også malet sådanne billeder. Han har endda
malet et, hvor slagtningen endnu er i gang. I det store mørke rum, nedenfor
en trappe til venstre er et par mænd stadig beskæftiget med kreaturet, der er
hængt op. I baggrunden midt i billedet, angivende det dybe rum, står et par
koner ved et kar. Til højre, i en dybde der er angivet at ligge mellem de
slagtende mænd og konerne ved karret, står en dreng og får et eller andet
rakt af en kone. Slagterne har høje spidse hatte og små forklæder. Billedet
er stemt i idylliske toner. Det fredelige, hverdagsagtige er understreget. Men
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det er en hverdag af en vis festlighed. Der er ikke rigdom, men godt råd.
Der er masser af mad, og der er glæde over maden.
Som allerede omtalt, selve slagteprocessen er overstået, og kreaturet alle
rede forvandlet til mad. Kunstneren bruger slagterne og kreaturet til at skabe
en glad, mæt stemning. Han har villet noget godt og varmt med sit billede.
Han har skildret jævne, plumpe mennesker i deres jævne, plumpe glæder.
Det er muligt, at både maleren selv og billedets senere ejer har følt sig hævet
over dem, men ikke mere end, at de har følt det nære slægtskab med dem.
Disse kunstnere har set slagteren som et samfundsnyttigt, livsbekræftende
menneske.
Sammen med de store slagtebilleder hører studierne hertil f. eks. malerier
af slagtede svinekroppe. Foruden brødrene Ostade kan nævnes J. W. Lansinck.
Mange andre har dog også dyrket dette motiv. Der findes talrige forarbejder
til den slagtede okse. Det berømteste er Rembrandts (1606—1669). Der findes
flere billeder af »den slagtede okse«. Det her afbildede er malet 1655 og findes
i Louvre.
Det er et pragtfuldt billede med den store svære oksekrop, der ganske fylder
billedfladen, hængt op i en bom, surret fast med svært tovværk. En stok holder
kroppen udspilet. Disse forarbejder er i reglen opfattet rent malerisk, kunstne
ren har malet dem for at blive klar over problemerne med farver og belysninger,
før han kunne gå igang med det endelige billede. Der ligger ingen »opfattelse«
bag billeder af denne art. De er behandlet rent teknisk. De kan sættes ind i
et maleri med en hvilken som helst tendens, venlig eller brutal. Man kan
glæde sig over, hvor præcist kreaturet er gengivet, og hvor godt tegningen er
komponeret.
Fra 17. århundredes hollændere går en lige linie til dansk malerkunst fra
slutningen af forrige århundrede. Og her dukker slagtemotivet også op —
yderst sparsomt, men det findes.
Inden vi når frem hertil, må vi dog standse et øjeblik ved tiden omkring
1800. Man befandt sig på grænsen mellem interessen for det almennyttige og
interessen for det usædvanlige. Det belærende spillede en stor rolle. Ude i
den store verden, f. eks. i London og Paris var det almindeligt, at der blev
fremstillet serier af kobberstik, ofte kolorerede, til glæde og belæring for pub
likum. Foruden modebilleder, teaterbilleder og lignende, lavedes også ark
med gadefigurer, f. eks. fra Paris, Bouchardon’s Les cris de Paris og fra London,
Wheatley’s Cries of London. Også København fik sine serier med gade
figurer.
1806—08 udsendte hofkobberstikker H. G. Lahde (1765—1835) 36 blade,
han selv havde raderet efter schweizeren Johannes Senn’s (1780—1861) ak
vareller. Her mellem den brogede vrimmel fra gaden, mellem matroser,
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Rembrandt van Rijn ( 1606—69) : Den slagtede okse, 1655. Louvre.
Rembrandt har malet flere skitser af en slagtet oksekrop, hængt op med
svært tovværk i en solid galge. Det drejer sig antagelig om en studie til et
slagtebillede. I en sådan studie er der ingen tendens. Maleren tænker kun
på at gøre rede for komposition, farve og lys, før han går i gang med at
male det endelige billede. Den store maler har fremhævet den lyse okse
krop i det dunkle rum.

tjenestepiger, kræmmere og kgl. beridere kommer slagteren med sit trug på
nakken. De Lahde-Senn’ske kobberstik er ikke stor kunst, men det er hygge
lige og venlige tegninger. De danner på en vis måde en illustration til Oehlenschlägers St. Hans Aftenspil. Hvad slagteren er for disse kunstnere er oplagt :
Han repræsenterer sammen med alle de andre figurer det venlige, stræbsomme,
nyttige borgermiljø. De gode kræfter i samfundet.
Det er dog i dette tilfælde værd at lægge mærke til, at slagteprocessen er
overstået, der er intet, som kan forskrække børn og sarte sjæle. Kødet, slag
teren bærer i truget, er blevet til mad! Billedets karakter svarer ganske til
karakteren i de hollandske malerier fra 17. århundrede.
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Genrebillederne i dansk kunst, de hyggelige, elskværdige billeder, der for
tæller en lille historie, eller illustrerer en dagligdags, velkendt foreteelse,
blomstrede i slutningen af forrige århundrede, navlig i sidste fjerdedel.
Høyen, professor ved Kunstakademiet, havde allerede i århundredets før
ste halvdel opfordret kunstnerne til at søge danske motiver. En række af vore
bedste kunstnere blev inspireret heraf og af den nationale interesse, der
hørte sammen med ånden fra 48, men også med nederlagsstemningen fra 64.
J. Th. Lundbye og P. C. Skovgaard er blot et par af de største navne.
Men for næste generation formede vilkårene sig anderledes. Den største
nationale begejstring var borte. Hertil kom, at her i landet som ude i den store
verden, sad et velhavende borgerskab og ønskede billeder.
Der skete uendelig meget i disse år, ikke mindst indenfor kunsten. Helt
nye udtryksmåder dukkede op. Et nyt maleri skabtes.
En af retningerne — der dog ikke bar fremtiden i sig, kunstnerisk set —
dyrkede det fortællende maleri. På een måde en fortsættelse af Senn og Lahdes
stik med gadefigurerne, men udvidet med baggrund og staffage. Disse billeder
ligner meget ofte små teaterdekorationer — de er også samtidige med det
naturalistiske teater!
Carl Blochs maleri fra 1877: I slagtergården, der giver et gårdinteriør fra
en slagtergård i Fredensborg, er sådan en hyggelig teaterscene.
Den er nogenlunde samtidig med den slagtergård på Vesterbro i Køben
havn, som fik den unge Nicolai Neiiendam til at føle sig hensat til et ond
skabens og fornedrelsens helvede. Her er ingen ondskab, men en lys, velholdt
gård. Der er kun en »tilfældig uorden«, der skal gøre sceneriet malerisk.
Princippet i billedet er nøjagtig det samme som i de hollandske slagterbil
leder. Hovedfiguren er det slagtede kreatur, der er hængt op under tagskægget
i den åbne sidebygning. Slagtningen er overstået. Kreaturet er — som på de
hollandske billeder — forvandlet til mad. Stemningen er bevidst gjort meget
hyggelig og venlig. Det sker ved de to renvaskede, velklædte børn til højre i
billedet. De ser lidt benovede på den store slagter med kniven i munden.
Slagterens rolle i dette billede er den fredelige, gode samfundsstøtte. Ganske
som i det hollandske maleri fra 17. århundrede.
Ligheden er ikke tilfældig. Datidens genremalere søgte deres forbilleder i
de gamle hollændere, byggede som Carl Bloch deres billeder op, enkelthed
efter enkelthed, med hollænderne som forbillede. Malerisk har Carl Bloch
i forhold til hollænderne gjort sit billede lysere, trukket hovedscenerne ud i
dagslyset. Det mystiske halvlys er lagt fjernt ind i en port. Lyset i billedetog
de smukke børn fremhæver det venlige i slagtergården. Det dramatiske og
farverige i slagtescenen er ikke udnyttet.
J. F. Willumsen (f. 1863) har som ung malet en slagterbutik fra boderne
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L. A. Ring ( 1854—1933) : Forarbejde til Slagteren salger Kød, 1899.
På L. A. Rings forarbejde til slagteren i landsbyen står slagteren ved den omhyggeligt gen
givne vogn og viser kunden et stykke kød. Han er en ung, slank mand, ligesom konen også
synes at være en yngre kvinde. På de endelige billeder er begge personer gjort betydeligt
ældre. Ring har bevidst strøget enhver antydning af erotisk spil mellem slagteren og kvinden.
De to har her kun haft een opgave : at repræsentere den enkleste hverdag, landsbyen og dens
forsyning med mad. Det klare nøgterne forarbejde er af stor malerisk virkning.

ved Nikolaj tårn. Billedet er kunstnerisk langt bedre end Bloch’s, men dog
ikke noget særligt fremragende billede i Willumsens altid provokerende pro
duktion. Det Willumsen har villet vise med dette billede er først og fremmest
det maleriske i slagterbutikken, også det dramatiske! En vis mystik har han
lagt ind i billedet. Gulvet er stort og bart, på væggene hænger de slagtede
kroppe, hvoraf nogle har det meste kød skåret ud, andre byder en rigdom
til kunderne. Med Willumsens sans for symbolik og mange forklaringer til
sine billeder, kunne man tænke, at slagteren i hans billede skulle symbolisere
tilværelsen på godt og ondt. Råt som livet selv kan være.
Det rå og onde, som Nicolai Neiiendam kun så i slagtergården, har Philipsen fanget i nogle skitser fra de gamle slagterier i Rom. Philipsen (1840—1920),
der er berømt for sine billeder af køerne på Saltholmen, er blevet grebet ved
synet af kalvene i slagteriet og har malet dem. På den ene studie hænger den
slagtede kalv, og et par hoveder ligger henne i et hjørne; på en anden studie
står et par levende kalve og ser på den slagtede.
L. A. Ring (1854—1933), bondelivets maler, som skildrer bondens liv
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ganske usminket, er en maler af høj kunstnerisk kvalitet. Han er maler i
moderne forstand, idet hans billeder ikke søger andet end maleriske virknin
ger. Sine problemer løser han bedst ved at male den verden, han kender:
landsbyen. I 1884 har han ganske vist malet et typisk genrebillede af en slagter
vogn med svinekroppe i gården til et københavnsk gæstgiveri ; det er af ganske
ligegyldig karakter. Langt bedre er en række billeder fra 1899 af slagteren i
landsbygaden. Der er bl. a. et skitsemæssigt forarbejde, der er meget smukt,
og et par færdigt malede billeder i hans sædvanlige udpenslede, omhyggelige
stil. I de tre billeder er slagteren og vognen malet uden væsentlige ændringer;
det, der har optaget ham, er konen, som køber kød. På udkastet er hun en
yngre kvinde, på de færdige billeder er hun en ældre kone. Det er givet, at for
L. A. Ring er slagteren et almindeligt menneske, et medlem af landsby
samfundet som alle andre.
For Niels Bjerre (1864—1942), en af de få, der har malet en slagtescene,
gælder det samme som for L. A. Ring, motivet har kun sin rent maleriske
værdi. Det er valgt, fordi det hører til den motivkreds, der omgav disse kunst
nere. Om det så var Sydsjælland hos Ring eller Lemvigegnen hos Niels Bjerre,
var ligegyldigt. De løser opgaven malerisk, hver ud fra sin kunstneriske ud
tryksmåde. Men det er ærbødigheden for dette daglige liv, der ligger til grund
for ønsket om at male netop den scene.
Der er en egen, næsten mystisk, stemning over det dunkle bryggers i Niels
Bjerres Fåreslagtning, hvor de tre kvinder står ivrigt beskæftiget med deres
nødvendige, daglige arbejde. Slagtningen er noget godt. Kvinderne sidder
ved en af deres vigtigste beskæftigelser: at skaffe og tilberede mad til familien.
I billederne, der beherskes af et istandgjort slagtet dyr, vil man altid mærke
hollændernes indflydelse, således som vi har set det hos Bloch, man mærker
disse forbilleder både hos Philipsen og L. A. Ring, der bl. a. har malet en
slagtet gris i 1884, og vi mærker forbillederne meget stærkt i Michael Anchers
(1849—1927) billede af en slagtet gris fra 1905. Her hænger den lyse svinekrop til højre i billedets forgrund, et kar på gulvet foran den og et bord bag
ved den giver dybden i det dunkle rum, bagest til venstre skimtes konens
skikkelse, hendes hoved tegner sig som en silhouet mod det lille, lyse vindue.
Lysvirkningerne er hollandske, kompositionen er også hollandsk. Michael
Ancher har villet prøve kræfter med hollænderne. Man erindrer sig, at netop
penneføreren for denne kunstnerkreds, Karl Madsen (1855—1938), oprinde
lig selv maler, senere kunstkritiker og til sidst leder af Statens Museum for
Kunst, i 1891 havde udsendt sin bog om hollandsk malerkunst, der kom til
at betyde meget for hans venner blandt kunstnere.
Det gælder for de her nævnte kunstnere, at hvor forskelligt de end måtte
udtrykke sig malerisk, har de taget slagteren som den almindelige håndværker
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Michael Ancher ( 1849—1927) : Den slagtede gris, 1905. Skagens Museum.
På Michael Anchers billede fra bryggerset hænger den slagtede gris i for
grunden. Den skoldede svinekrop lyser stærkt i mørket. Det er et billede,,
der genkalder malemåden hos hollænderne i 17. århundrede. Stemningen
er ganske den samme. Ancher har villet måle sig med de beundrede,,
hollandske genremalere. Slagtningen er tilendebragt, og grisen er for
vandlet til mad. Billedet er nøjagtigt i alle enkeltheder, men det er malet
let og venligt, ud fra en idyllisk opfattelse af bondens liv som værende i
pagt med naturen. Den slagtede gris repræsenterer den gode, daglige mad.

og handlende. Selve slagtningen skildrer de ikke. Her er ingen helvedessyner.
Det overvejende for disse malere er løsningen af de kunstneriske problemer.
Af en lidt anden karakter, mere i forlængelse af den af Carl Bloch anslåede
linie med billedet af slagtergården i Fredensborg, er Knud Larsens (1865—1922)
billede af en torvedag i Holbæk fra 1899, hvor de brede slagtere står og for
handler kødet over disken på den interimistiske bod på torvet. Det er billeder,
der både er morsomme og gode, når man tager dem for, hvad de er: journali
stisk billedreportage, malet med et håndelag, som man ikke skal se ned på.
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Erik Henningsen ( 1855—1930) : Nytorv, 1884. Stockholm.
En byge er lige gået over byen. Folkelivet folder sig atter muntert ud foran det alvorlige Rådog Domhus. Her er boder og mange mennesker. I forgrunden danner den enlige, gamle herre
med dokumentmappe og stok samt paraply i reserve en mørk kontrast til det unge, lyse par:
den bomstærke slagtersvend med rundpullet hat, trug på nakken, hvid trøje og langt hvidt
forklæde og hans velskabte pige med hvid kappe og forklæde. Erik Henningsen har malet
slagteren og hans pige som et billede på den lyse, erotiske leg midt i den grå hverdag.

Alfred Schmidt ( 1858—1938) : Forvandlingsbillede. Blæksprutten, 1915.
Da den første verdenskrig i årene 1914 til 1918 gik over Europa, mærkedes dens dønninger
her i landet som en højkonjunktur. Navnlig fødevarebranchen tjente enormt og hurtigt.
Albert Schmidt gjorde sig til talsmand for den almindelige opfattelse af disse nye rige, hvis
navn Gulash-baroner antydede at rigdommen ikke var erhvervet helt lugtfrit. Forvandlings
billedet findes allerede i Blæksprutten for 1915. Spækhøkerbu tikken forvandles til en stor
luksusbil, hvor slagteren og hans kone, runde og glinsende er på vej til Marienlyst. Her ligger
endnu en ekstra finte: Marienlyst ejedes på det tidspunkt af den kendte slagtermester og
hotelmand Anders Jensen.

Sandsynligvis ville de have tilfredsstillet selve Vasari, fordi de ligner så godt.
Et fornøjeligt folkelivsbillede har Erik Henningsen (1855—1930) malet i 1884.
Det er det daglige muntre liv på Nytorv med det alvorlige Råd- og Domhus
som kontrastrig baggrund, han har gengivet. Henningsens billeder ejer intet
af det, som man forlanger af malerkunsten i dag. Men om vi tager dem som
en reportage fra København 1884, »fotograferet« med pensel og palet, så er
billedet godt udført. I forgrunden har han et ungt par, en meget velskabt
tjenestepige med torvekurven på den bare arm, og kurtiserende hende en
flot slagtersvend. Bredskuldret og bomstærk står han i slagtertrøjen og det
lange hvide forklæde. På hovedet har han den for slagteren dengang uund
gåelige rundpullede hat.
Erik Henningsen har fanget slagtersvenden som erotisk figur. Hvad en større
kunstner kunne have fået ud af motivet: slagteren og jomfruen, det lader
Johannes V. Jensen os ane. Indenfor dansk malerkunst er der i hvert fald
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ingen, der har løftet slagteren op i et højere plan. Ingen har skabt det »store«
billede af en slagter ved arbejdet.
Forklaringen kan måske ligge i, at forrige århundredes slutning ikke var
tiden til at male et usminket billede af en slagtning. Et billede, så direkte og
pågående, som det måtte være blevet i en naturalistisk periode, har ingen —
eller kun et meget lille fåtal — ønsket — eller vovet — at se.
Det er ganske ejendommeligt, at slagteren kun har været lidet angrebet af
karikaturtegnere. En af de få tegninger, men rigtig nok også en i al sin enkelt
hed meget vittig tegning er Alfred Schmidts til Blæksprutten for året 1915.
Som Knut Becker i digtet Up to date lader han viddet gå ud over slagteren,
der i en håndevending har tjent en formue på dårlig kødkonserves til tyskerne:
gulasch-baronen. Han har — meget primitivt, næsten som en barnetegning —
tegnet et forvandlingsbillede. Det vil sige, han har delt billedsiden på langs
i to lige store strimler. Foroven står slagteren og hans madamme i butikken.
De holder en pølse i hånden. Nedenunder er billedet forvandlet, så sidder
det værdige ægtepar i en stor flot bil, pølserne er blevet til rat og parasol.
Skiltet med »Margarine« er forvandlet til et vejskilt »Marienlyst«. Spøgen er
gennemført med et bidende vid. I sin art er Alfred Schmidts tegning langt
bedre end Beckers lidt ubehjælpsomme digt.
Her er spækhøkeren hængt ud som typen på det begærlige, jordbundne
menneske.
Det er muligvis først i vore dage, hvor ører og øjne er trænet op til at kunne
modtage stærke indtryk, slagteren ved arbejdet har fundet skildrere indenfor
kunsten. Kunsten kan idag bedre end nogensinde udnytte de kraftige farver,
det dramatiske liniespil, der kommer frem under slagtningen; også dyrenes
store kroppe overfor menneskene giver dramatiske muligheder. Måske slører
den moderne malemåde, der ikke fortaber sig i detailler, men holder sig til
de store linier, de mest pinagtige enkeltheder.
Den unge maler Hans Øllgaard har malet en række kraftige billeder af
slagtninger.
Det samme gælder billedhuggeren Jørgen Haugen Sørensen, der i sine
skulpturer også arbejder med slagtning i hele dens rå og brutale styrke.
Det er ejendommeligt, at netop vore dages i teknisk henseende så højt-

Jørgen Haugen Sørensen (f. 1934) : Mand med slagtet ko. Gips. 1957.
Det er ikke udpenslet realisme, der præger Jørgen Haugen Sørensens skulptur af mand med
slagtet ko. Men gennem stilisering er kraften og råheden i selve slagtescenen forstærket meget
højt op. Det er først i vore dage, kunstnerne er begyndt at gengive selve slagtningen. Det
moderne menneske er vant til kraftige effekter. Skulpturen er stærkt dramatisk, og Haugen
Sørensen skal da også have fået sin første inspiration til slagte-skulpturerne fra tyrekampe,
han har set på en rejse i Spanien.
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Hans Øllgaard (f. 1911) : »Hjemmeslagtning«. 1949, Privateje.
Alle den ældre kunsts billeder af slagtere og slagtning var beherskede, viste altid slagtningen
på det allersidste stadium, da kreaturet forlængst var forvandlet til mad. Hans Øllgaard har
ønsket at fange den vældige dramatik, der ligger i kampen mellem det stærke dyr og det
fysisk langt svagere menneske, kampen, hvor mennesket alligevel vinder. I al sin brutalitet er
billedet livsbekræftende og optimistisk. Tanken bag det er, at mennesket evner at besejre
naturen.

stående samfund, hvor den ene hindring efter den anden overvindes, endelig
har fundet tolkere af den primitive kamp mellem mand og dyr, den kamp,
hvor manden på forhånd har sikret sig sejren: slagtningen.
Disse moderne malerier og skulpturer, genkalder hin fjerne urtids okser,
som primitive jægere afmalede inde i de natmørke grotter i Sydfrankrig, sand
synligvis i håb om ved denne magi at vinde sejr over de i styrke langt overlegne
dyr i skovene.

DET KØDELIGE SPROG
Kødbranchens lunerige — og blodrige — »private« udtryk i slang-avdelingen.

Af ordbogsredaktør, mag. art. Kaj Bom

Der findes en glose i det danske sprog som hedder »slagtertaget« — eller
»slagtertav’et« skulle jeg skrive, efter udtalen. Derved forstår vi mere bleg
sottige ikke-slagtere et robust og resolut tag der ordner sagerne uden omsvøb
og uendeligt overlæg. Et rask snuptag.
Ordet passer godt til de forestillinger vi bevarer i erindringen om slagter
standen for ikke så forfærdelig mange år siden: kvikke og ferme folk, iført
»slagterstribet« (rød- og hvidstribet) skjorte og en forsorent anbragt »slagter
hat« (sort stiv hat), med »slagterkrøllen« koket ned over panden, og knejsende
på bukken av den lille lette »slagtervogn« der flintrede av sted i skarpt »slag
tertrav« forspændt en fyrig »slagterhest«, vims på sokkerne osse den. — Og
denne raskhed prægede hele slagterens optræden, både når han klaskede kødet
på vægten, parterede eller gav en overkritisk kunde svar på tiltale — og
måske lidt til, i tilgift.
Man ville være »fræk som en slagterhund« om man udgav disse snap-shots
for at være billeder taget i 1958. Men heldigvis er modsætningen mellem før
og nu da ikke ligefrem diametral. Endnu synes man at kunne spore forskelle
i optræden og væremåde imellem en slagter og for eksempel en urmager —
for ikke at tale om en vegetar. Hvad vi alle kun kan være glade for, i mang
foldighedens og brogethedens interesse.
Dette særpræg finder man osse smukke rester av i sprogtonen. Stadig væk
har den billedrige og vitaminholdige tale gode kår inden for slagterstanden og
i de andre kød- og flæsk-brancher, som det gerne skulle fremgå av de følgende
sider.
Egentlig fortjente hele det slagterfaglige sprog en filologisk undersøgelse.
Sprogvidenskaben har hidtil holdt sig fornemt (eller ængsteligt?) tilbage,
skønt der er nok at gå i krig med på dette gebet. Men da emnet for disse
spredte bemærkninger alene er slagterslang’en må vi avstå fra at fordybe os i
hvad fagets folk forstår ved mærkværdigheder som »et skæv tarme«, »slå et
skæve av«, »rundslagtet«, »at begave«, »at perlestikke«, »at skidenstikke«, »en
rumpefinne«, »en slagfinne«, osv.
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Men endda bliver der nok tilbage — selv om mangen erfaren og lydhør
slagter efter at have læst denne artikel vil korse sig over forfatterens himmel
skrigende uvidenhed hvad slagterslang’en angår. Det er mit indtryk at det
nedenfor meddelte, så lidet udtømmende det end måtte være, alligevel giver
et levende indtryk av fagets mennesker. Som slang altid gør; det er jo hjerte
sproget — eller dog det sprog som munden løber over med når hjertet er fuldt,
det være sig av betændt irritation eller pur lystighed.
Og dertil kommer at slagterne — vel sagtens uden at tænke dybere over det
— ejer et sprogligt speciale av ikke ringe filologisk interesse; men det kommer
først som rosinen i artikel-enden.

Et tiltalende træk (som går igen i al fagslang) ved det til tider lidt unæn
somme slagtersprog er det at man ikke skåner sig selv. Man kan finde på at
præsentere sig som en bøfskrædder, finkesmed) kødkræmmer eller endda noget så
spidsfindigt som mørbradsforpagter. Disse udtryk, der ikke alle er lige udbredte,
går dog nok mest i svang blandt kunderne; og med finkesmed stikles der nok
tiest til spækhøkeren — om forladelse: viktualiehandleren. Den sidstnævnte
(eller hans karl, kommis) kan osse hedde skinkesvinger eller, som et halvvejs
personligt øgenavn, Spæk-Mathis, et hædersnavn som allerede står at læse på
tryk i et københavnsk blad anno 1778.
Pølsemageren opfattes som en pølsesmed) trods det bløde materiale; men
-smed bruges som efterled i dansk slang om alverdens forskellige håndværkere :
træsmed) bliksmed) persillesmed) klokkesmed osv., og så må gordonputteren (vist en
ret isoleret stående morsomhed) jo følge trop.
Tilbage av stillingsbetegnelserne står ordene for hesteslagteren hvis kæle
navne endnu avspejler tidligere tiders foragt for døde heste under enhver
form: rakker) hesterakker) rakkerslagter, — Desuden avbæreren hvis titel »over
sættes« til ligbærer (en benævnelse der for resten før i tiden hæftedes på land
slagteren der gik med truget). En anden hjælper optræder til søs: en person
der »arbejdede sig over« til USA ved at gå skibets slagter til hånde kaldtes
dyrlægen.
Mens de hidtil nævnte udtryk var rent spøgende, uden brod, kommer vi
nu til en buket der karakteriserer kolleger efter (manglende) uddannelse og
dygtighed, og her er biddet i viddet selvsagt mere fremtrædende. Det er ingen
ros for en slagtersvend at blive »udnævnt« til spækhøker) og kludrehasen (eller
lærlingen) må osse tit døje en skose som hovedlap) egentlig: det lidet værdifulde
stykke hud der beklæder et kreaturs hoved. — Det er sgu slagtet av en snedker
svend lyder den knusende dom over et dårligt slagtet kreatur.
Mange slagtere av i dag tager ikke del i selve slagtningen av dyrene, men
begrænser sig til at handle med færdigsyede dvs. færdigslagtede varer, og man
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kan nu blive udlært slagtersvend uden nogen sinde at have brugt en stikke
kniv eller en boltpistol (udviklingen er altså gået i ring, for så vidt som middel
alderens »kødmangere« just var kødforhandlere). Denne gruppes fornemste
våben er derfor blyanten hvormed prisen udregnes (siger de andre altså), og
det har avfødt hæderstitler som blyantslagter og blyantsvend, foruden kødkommis.
En fløj av branchen der ikke kalder på næsegrus beundring hos en slagtersvend
av Guds nåde eller en medaljeret slagtersvend med flip og slips, som fagets (selv) iro
niske betegnelser er for den stands- og selvbevidste slagtersvend av den hævd
vundne slags. — Bloksvend, som er den rent faglige benævnelse på en svend
der udelukkende er beskæftiget med at hugge kød ud på blokken i butikken,
-anvendes undertiden nedsættende — »blyantsvend«.
Om arbejdstøjet og remedierne har jeg desværre ikke stort at fortælle. En
hver flad hovedbeklædning, bl. a. avbærernes læssehue, kan ligesom i alminde
ligt talesprog kaldes en kolort. Er kittelen blevet for snavset tager slagteren en
ren skjorte på. — Et strygestål så slidt og elendigt at det er lige til brokkassen
benævnes en pind eller en jernpind (man erindre forskellen mellem jern og stål!).
Et fast inventar i det gamle gadebillede var slagteren med truget på nakken.
Resterende kødstumper blev dynget på et avlangt trug med fire »horn« (hånd
tag), hvorefter turen gik rundt fra gård til gård eller opgang til opgang for at
falbyde varerne; man »huserede« hed det. Sådan et fuldstuvet trug gik under
navn av en fregat.

Slagteriet kaldes tit teglværket, et udtryk der formentlig skriver sig fra den
tid da slagterierne var en nyhed som truede fagets hidtidige praksis: at slagter
mesteren slagtede hjemme på bopælen; man har nok fundet at slagteriets
mere nymodens, rationelle metoder mindede lovlig stærkt om den lidet indi
viduelle behandling som bliver maskinstrøgne sten til del. — Større arbejds
pladser omtaler arbejderne med Cirkus + firmanavn: Cirkus Houlberg osv. (Til
svarende i soldatersproget : Cirkus Høvelte).
Lortetriller er den prunkløse titel til den slagteriarbejder som kører kallun
(maver) bort fra de slagtede dyr. Mere sart lyder chemise, betegnelsen for den
beklædning av en slags gazestof hvori man »baller« (emballerer) oksekroppe
til eksport; osse de islandske lam ankommer hertil i chemise. — Vi indskyder
her at man i fængslerne har syet svineskjorter, sække til eksportsvin.
Kød- og fedevarebranchens virksomheder ses på fingrene av sundheds
myndighederne. Trollen (forkortelse for »(stats)kontrollen«) er dyrlægens op
synsmand; »en fra sundheden« kommer fra sundhedspolitiet. Over vandene
svæver veterinæren, veterinærinspektøren. Hans folk går stuegang når de udfører
den daglige inspektion.
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Opstår der mistanke til et »kréturs« sundhedstilstand sendes det i saniteten,
til efterkontrol i sanitetsslagteriet; et av de utallige nemme, forkortede udtryk
som alt talesprog, fagligt og ikke-fagligt, vrimler av. Men på vores egentlige
slang-boldgade kommer vi med andre betegnelser for den samme avdeling
som Kapellet, Sakristiet eller Neuengamme (København). — Med udtryk som
»det hænger i køleren« og »have en krop på køl« (o : i kølehus) er vi tilbage i
avsnubningerne.
Schæchteren (»jødeslagteren«) anvender i vore dage en karrusel □ : en kaste
maskine til ritualslagtningen.
Inden vi forlader slagteriudtrykkene minder vi lige om at Kødbyen i Køben
havn er et udtryk der har en halvt slangagtig klang. — Oplagt slang var
Maven, hovedstadsboernes kælenavn til slagterboderne på Nikolaj plads (ca.
1845—1910).
Når huden »slagtes av« (alene om betydningerne og anvendelsen av ud
sagnsordet »slagte« kunne der skrives en hel lille avhandling!) efter at krea
turet er avlivet kan det ske at en fummelfingret svend eller læredreng kommer
til at beskadige huden med kniven. Den mishandlede bælg vurderes i så fald
efter som der er fremkommet huller eller ridser: det er til knapstøvler, det er til
en remfabrik. Og klodsmajoren udnævnes til knaphulslagter eller i skrappe til
fælde snørebåndsfabrikant. — En all right proces er derimod at tage frakken av,
løsne huden av det slagtede dyr oppe ved ryggen. — Pryglemester er den svend
der for at skåne huden banker den av og ikke skærer den av.
Et enkelt ord knyttet til selve slagtningen: Det sker at en hest fjærter vold
somt idet den falder om for skuddet; i så tilfælde taler slagtersvenden om at
der er drikkepenge (eller driks), den gav drikkepenge.
Mens vi er ved det mindre vellugtende: Slagteren taler ikke så tit om at
kødet »har en tanke«; for ham er det fiset, eller: der er fis i det. (Om begémes
se side 103). Før det kommer så vidt prøver man måske at redde varen ved
at give den krudt, præserveringssalt (i ældre tid: svovlsyrling). Men har bak
terierne drevet deres spil for vidt må man opgive ævred og kassere kødet, lade
det gå til eller i madam Plump (efter lyden når det smækkes i hulspanden, avfaldsbøtten). Et håndfast udtryk for at gå al »kydets« gang.
Vi må nok osse hellere strejfe det kød der ikke går omvejen over slagtehus
og butik for at blive smidt ud, men tager turen til destruktionsanstalten direkte.
Et selvdødt kreatur hedder almindeligt en stejler, idet at »stejle« (dialektalt)
bruges om at styrte omkuld. Kadaveret hentes så av chafføren fra destruktions
anstalten; han eller hans køretøj har, selvfølgelig især på landet, en mængde
betegnelser: dødekogeren, død{e) slagteren, dødningeslagteren, den døde {slagter), lig
vognen, rakkerslagteren, rallikeslagteren, den selvdøde, stejlerchaufføren, ådselvognen. —
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En kvartfætter til ham, sprogligt set, er knokkelmanden (Sjælland), ham der
kører om med slagteriaffald.

Nå, det er jo temmelig bagvendt at snakke om selvdøde kre’tur før man
yder det »hæderlige« slagtekvæg honnør. Så meget mere som slagter- og pran
gersproget er særdeles velassorteret på dette område. Vi lægger ud med de
»neutrale« betegnelser der bare er vikarer for det rette navn, uden stikleri til
dyrets kvalitet som slagtedyr. Uden stikleri i enhver henseende behøver de
imidlertid ikke nødvendigvis at være: En tyr kaldes en luderkarl slet og ret,
med en tarvelig skose til dens (påtvungne) erotiske livsførelse. (Ca. 1700 kunne
den hedde en bagstikker). — Med det nu og da optrædende han-ko om samme
dyr står vi over for et vistnok enestående tilfælde hvor slagtersprog og barnesprog går arm i arm. Nå, osse en slagter har jo lov at være koket indimellem.
En spejder eller spejderkalv er så meget som en spædekalv, vel sagtens opstået
ud fra den landlige udtale »spæ(j)der« for rigssprogets »spajder«; den kaldes
i øvrigt osse en hundehvalp. Hvis en bette kipkal’ flotter sig med nogle usædvan
lig veludviklede horn og ikke bare bærer alderstrinnets sædvanlige små »knop
per« har den »nogen ordentlige cigarrør«. (Morsomt med disse trofast bevarede
billeder fra en svunden tid; hvornår så man sidst nogen ryge cigar av et rør?).
— I dialekterne siges buksemand om en bukselåret kalv, tyrolerkalv. Køer hed
der damer eller, mere formløst, madammer. »Jerseykvajet« med den fede mælk
er flødekøer eller geder. — Det kan være svært for en grøn lærling at slagte skindet
av et vædderlam fordi dets kønsdele hindrer de lige snit; menneskekærlige
svende anviser ham derfor at øve sin kunst på »et (lam) med flødekande«, et
gimmerlam (hentydning til yveret med den fede mælk).
En særlig interesse, synes det mig, er der knyttet til udtrykkene vedrørende
kreaturbedømmelse og kreaturhandel. Det er jo et helt landsdelsteater der
opstår når sælger og slagter eller opkøber mødes. Hvad ville der være ved en
handel, eller lad os sige : en forretning, hvor sælgeren nævnte en pris som købe
ren mir nix dir nix accepterede, hvorefter der blev skrevet slutseddel, og så
var det bal forbi. Næh, den mulige køber kan ikke finde hånsord nok om det
ynkelige stykke kre’tur som sælgeren prøver at prakke ham på, mens denne
til gengæld fortaber sig i lovtaler over det prægtige dyr som han næsten ikke
nænner at skille sig av med. Og mens mundene løber har køberens øjne og
hænder fortalt ham sandheden om dyret, sådan i det væsentlige; alt munds
vejret tjener kun til at skabe atmosfære.
I denne gode sags tjeneste virker så de følgende injurier — og mange flere
til. Om alderstegne køer: en gammel bøsse (vel beslægtet med en »bos« = ko)
eller pølse (jævnfør »pølseko«) eller ræve eller, ganske usentimentalt, et lig. —
Den magre ko går det ikke bedre: en splint, et klædeskab, en snegl, en vejrhætte
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( = røghætte), en råbuk', den ser ud som et vaskebræt (ribbenene står frem). Hvor
har den gået landpost? (hvis den i tilgift er langbenet; en mager høne kan såmænd osse komme ud for samme nærgående spørgsmål). Er den rendt herind?
En radmager ko er sveltet op o : »sultet op«, opfødt med knebent foder.

Derimod karakteriseres et godt kødfuldt eller fedt slagtekreatur som en
kødslæber. Er koen fed ud over alle grænser (»smældertæskfed« hedder det ro
sende på jysk, når fedmen ligger lige op til den yderste grænse) er den en
bærmetønde.

Nu da vi er ved prangerudtrykkene i forbindelse med handel om de hornede
(eller: de langhornede, de krumhornede, alias køerne) er det mere end svært at lade
være med at falde for fristelsen til osse at bringe et knippe udtryk til torvs ved
rørende lyrikken der trives under hestehandelen, selv om der vel i reglen er
tale om brugsheste. — Til skade for min viden (men utvivlsomt til gavn for
min pengepung) har jeg aldrig »handlet hest«; de følgende oplysninger skyldes
altså ligesom ellers velunderrettede hjemmelsmænd, i dette tilfælde dog sup
pleret med en række notater fra et forfatterskab. Skribenten er »Peter Kron
borg« (officielt: proprietær P. Sørensen; »Kronborg« fordi han en tid ejede
Kronborg Ladegård ved Helsingør). De mange humoristiske fortællinger som
han udsendte for 40—60 år siden, til dels i firma med sin åndsfrænde Maglekilde Petersen, viser atter og atter hans fortrolighed med prangersproget (den
første av hans småbøger hedder direkte »Hestehandlerhistorier«). Den brede
strøm fra denne kilde blander sig altså med hvad der andetstedsfra er tilflydt
mig av udtryk om og i forbindelse med de langansigtede eller langansigterne.
En hest der av en eller anden grund ikke finder nåde for køberens kritiske
øjne kan bl.a. kaldes en araber, dromedar, edderkop (specielt om en pony), flits
bue (mager og krumrygget?), havremotor (2. verdenskrig), huggeblok (klodset;
osse specielt om »stødende« ridehest), kamel, kanin, krabbe, krampe (egentlig nok
sammenligning med en dørkrampe; i jysk betyder en kramme både »øg« og
»dørkrampe«), kramsfugl, skank eller lysestage (spinkle), lærke, missekat (lille),
pelikan (snarest, trods de nævnte andre fuglenavne og hovedets svage lighed
med et pelikanhoved, en omtydning av det landlige »pillek« om en krikke),
ransel, rokkedrejer (behæftet med en bestemt handelsfejl), skaberak (udvidelse av
»skab« = stads, møg), spyflue, stud, tyr eller vædder.

Hopper hedder damer eller madammer, for resten osse skrævesidser, skvatsidser,
skvatmære eller skvatpissere, skridtpissere (når de er hestegale lader de idelig van
det) . — Rød-og-hvidbrogede islændere kaldtes landkort. — Brede, senestærke og
rene (uden knaster) ben prises som jernben eller endda elfenben.
Hvem bruger alle disse udtryk? Det gør studetrækkerne og krik(ke)prangerne,
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altså kreatur- og hestehandlerne. Deres kollega inden for svineriet kaldes svinepisker (man drev svinene til marked med piskerap).
Tilbage til kødvæsenet. Når en krop parteres er der visse dele som er usælge
lige: sutterne (kreaturbenene med klovene på) og nosserne (koyveret). Den
tjenstvillige slagter spørger kunden om han skal hugge arme og ben av hønen,
dvs. vinger og ben.
Men det meste er da heldigvis brugbart, ja kræs. Et ægte slagterudtryk om
et ekstrafint kødstykke er: en bullerabås (»hun fik bullerab åssen«). Hvorav det
mystiske ord skal udledes får De ikke noget ud av at spørge mig om. Man taler
osse om fløden av et stykke kød. — Rigtig mørt kød kan tygges med øjenvipperne
eller suges ind. Slagteren ser gerne at oksekødet er pænt gult i fedtlaget; i så
fald er det så gult som citroner eller så gult som safran.
Benævnelserne på de enkelte kødstykker, for ikke at tale om viktualiebranchens repertoire, har faget forståeligt nok i stor udstrækning fælles med f. eks.
kokke, smørrebrødsjomfruer og tjenere, ja med alle os »civilister« der kun er
købere og fortærere. Vi kan altså i omtalen av kødvarerne ikke trække nogen
skarp grænse til den fællesdanske slang, men prøver i hvert fald på ikke at be
handle slagternes særsprog stedfaderligt.
For at gå fra den ene yderlighed til den anden: oksetunge kaldes foruden
brugt mad (»den har været i munden før«) osse slikker eller mere oplysende
røvslikker, røvsvamp (allerede ca. 1700: arsvisk der betyder det samme), mens
halen bl. a. hedder fluebasker eller rumpevisker. — Før i tiden var lammetestikler
en god salgsartikel. Slagterne benævnte dem i slang lammedikkedarer, blufær
dige husmødre på indkøb: lamme-hm-hm? er. Andre »udenværker« er brugt fod
tøj (syltede grisetæer) og opstegte murmesternæser der skal være brugt i Ty ca. år
1900 om grillerede fårehoveder. Indvortes i dyrene finder vi bl.a. braserne
(fagets ord), morbrødrene (fynsk) eller mørbrædderne (københavnsk), ordspil med
mørbradens officielle navn, og leveren : skomagerbøf fattigmandsbøf skræddersteg
(den var før i tiden billig mad). — Endelig nævner vi at gumpen på slagtefjerkræ ude på landet kaldes mosters næse ; i København omkring århundred
skiftet var dens spøgenavn borgmes tersnuden. Det er nok dens lille impertinente
drejning opad der har inspireret til drilleriet med spidsnæsede mostre og visnæsede borgmestre.
Så er det nok på sin plads at gå over til de hele, regulære kødstykker, hvad
enten der er tale om en steg eller en ordentlig las kød til stegepanden. Hestekød,
særlig hestebøf, omtales som piskeslag, en prr eller, hvis den er sej, hestelæder,
en gang seletøj. Man har i det hele et godt øje til sejt kød og flæsk: harmonika
flæsk, harmonikakød, museumsbøf, rævesul, skosåler, støvlesåler, sålelæ'r (derfor end
videre: skomagerbøf osse i denne betydning). Indianerrøv har i lange tider været
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brugt synonymt med (røget) salt kød ; er det (»undtagelsesvis« skriver en ufor
skammet meddeler) mørt hædres det med betegnelsen indianerpigeinderlår. —
Kalvebryster kan være så magre at de kan bruges som vindue siger fagmanden
o : de er så tynde at man (med en lille overdrivelse) »kan se durk igennem dem«.
— Mandagssiden er (eller var) den ydre, magre filet på en steg.
Stribet flæsk er blevet døbt fængselsflæsk, efter fortidens stribede fangedragter
(der endnu figurerer i bladenes tegneserier). Patteflæsk eller sopatteflæsk er bævrende fedt flæsk (bugflæsk). — Gammelt cykeldæk er et pessimistisk landbo-ud
tryk om magert (og sejt) soflæsk. Den har nok været en tur over gærdet formoder
man når et svin der er indsendt som galtgris viser sig at have et spæklag
hårdere end sålelæder, rigtigt ornespæk; den beklagelige forandring skyldes
nemlig at den har været i lag med en so, åbenbart ved en illegitim forbindelse
uden sælgerens vidende.
Den stegte kødluns kan ikke blive for omfangsrig. Idealet er en stor {møg)beskidt bøf, eller en kotelet så stor som et lokumsbræt; den sidste beskrivelse har det
nok undret en og anden at finde på tryk i selveste Henrik Pontoppidans
erindringer. — Koteletten (eller gorgeletten) skal helst være udstyret med skaft
(ben).
Vi slutter dette underavsnit med et par ypperlige udtryk av ærværdig ælde.
I en håndskreven ordbog fra ca. år 1700 oplyses det at kød der er gennemtrukket, gennemvævet med sener dengang kunne kaldes damaskkød og kamelotkød; damask og kamelot er vævede stoffer. — Og samme sted henter vi pølse
endens rosin: dansk våben var »et godt saltmadsfad«! Udtrykket — der be
kræftes ved en samtidig forekomst av vendingen det jyske våben i samme betyd
ning — viser klart og tydeligt at nutidens største nationale glæde : at æde ikke
er noget nyt træk i danskens liv.

Fik kødet i hele stykker en ublid behandling av slang’en, så er der næsten
ingen grænser for hvad plukkemaden (det hakkede, i bidder skårne) må lade
sig byde. Udtrykkene for de forskellige udformninger går tit over i hinanden;
men vi prøver så nogenlunde at placere dem efter deres centrale betydning.

Udskåret i småstykker optræder kødet i viktualiebranchen bl.a. i biksemad:
biks {biks med dyne, når der er et spejlæg over), opfejning, opfej fra køkkengulvet,
spisekammerudryd{ning), spisekammerrydning, spisekammerrengøring, hurrabiks (lige
som hurralabskovs; man jubler når man endelig finder et stykke kød mellem
alle kartoffelbidderne), hakket soldat eller (ca. år 1900) hakkede tænder, hakkede
kindtænder. — Et gammelt ord for »ruskomsnusk« er pludrian (ca. 1790 ff.).
Kødstumper, om end av beskedent format, træffer vi osse i den forlorne
skildpadde, i selskab med kød- og fiskeboller {fiseboller). Rettens navn forkortes
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til padde (tjenersprog) eller forvrænges til pilskade ; 1853 træffes i et døgnblad
benævnelsen forloren benskade.
Søfolk især har glæde av visse sorter kødkonserves der bevidst findeles av
kokken eller alt for let opløser sig i lange trævler av sig selv (boiled beef) :
trævlebøf, skjult kød eller kavlgarn (sømandsudtale av »kabelgarn«).
Finker hedder i hvert fald i tjenersproget kalvemave (mistroisk tolkning av
substansen) ; for ca. 60 år siden i København hakkede hundehvalpe. Fedtegrever
og finker kan på fynsk prange under betegnelsen grever og baroner ; i det gamle
Københavns jævneste kvarterer hed de grove fedtegrever mere ydmygt skærver.
— I de samme kredse var hakkede kindtænder populærnavnet på grisesylte.
Fars. Det er et omfattende emne, fordi tre så populære (eller i hvert fald
hyppigt optrædende) spiser som frikadeller, hakkebøffer og pølser skylder farser
deres eksistens. Kødfrikadeller sigtes der til med gloser som bombe (og hånd
bombe^ dybvandsbombe, mavebombe, melbombe), delle, dunse (av: frikadunse), knust
and, gummidreng, håndgranat, kanonkugle, kanonslag og ligkisteroset. Bl. a. kanonkugle
bruges osse om hakkebøf som yderligere hedder hakkedreng, kludebøf, kugle eller
hakket hundehvalp.
Pølserne fremtræder for kundens øjne dels som hakkemad, dels i mere fast
form, som pålægspølser. Vi tager dem med fars i først. Emnet er en kende
delikat — eller udelikat skulle man måske hellere sige. For om de fleste pølse
benævnelser gælder det at prisen man må betale for at slippe for et uappetitligt
navn er den at man i stedet får et kraftigt seksuelt inspireret. Men en stund
tillader vores »arbejdsgiver« slangsproget os dog at manøvrere mellem Scylla
og Charybdis: cykelslange, haveslange, ministerpølse (en osende brander), melorm
(kødfattig), slangebøf, slangesteg eller slangepølse om medisterpølse; rottehaler og
rottepølser (onde anelser om udgangsmaterialet!) eller wienerdrenge, døde mænds
fingre, flæskesteg på tuber, vaskekonefingre (eller: kogte kokkepigefingre) om (farvede)
bajerske pølser og wienerpølser.
En regnorm med bæ på nakken, om en bajersk pølse med sennep, kan det vel
lige gå an at citere her i denne statelige bog. Men allerede de to næste påhit
kalder på betænkeligheden, deres tilsyneladende uskyld til trods. Man kan
hos delikatessehandleren forlange f.eks. 6 usminkede konfirmander (o: ufarvede
bajerske pølser) eller ved pølsevognen bestille en indianer med bæ på ryggen
(jævnfør lige ovenfor). Disse udtryk begribes først når man efter navneordet
underforstår det gængse folkelige navn på 3 bogstaver til det mandlige lem.
Efter denne letfattelige recept kan man så gyse over en hærskarernes mang
foldighed av populærnavne til pølser: drenge-, engle-, garder-, husar-, indianer-,
katte-, konfirmand-, kornet-, korporals-, matros-, minister-, præste-, rekrut-, soldater-,
spejder-noksagt, om bajerske pølser (det sidste især når stillingsbetegnelsen er av
7
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en højere klasse). — Og i lyset av denne forestilling — som pølserne ved deres
form selv har været noget ude om, det må man indrømme — forstås en broget
navnebuket: barndomsminder (ligesådan i svensk) eller pigernes ungdomsminder,
min første kærlighed, nonnens bøn eller nonnens trøst, jomfrutrøst(ef) og: den er for
viderekomne (om en svær pølse). Samt bemærkninger ved pølseservering som:
Det er nok damedag i dag (medister) eller: Det er rekrutdag (wienerpølser).
Måske skulle vi vederkvæge os oven på disse prøvelser ved at anføre eks
empler på de bestillinger der avgives ved pølsevognene, i reglen ironisk hen
tydende til at traktementet ikke just er lukullisk: 2 lange og en rund □: 2 pølser
og et rundstykke, en dinér (samme servering), blandt Taxa-folk osse en trin
brætsdinér (indtages i hast med foden på trinbrættet), eller endelig 2 i karbad.
Så fik vi tvættet os rene.
Men hvor længe var Adam i uskyldens Paradis? Blodpølserne er ikke for
kønne: blodpropper (til søs), slagterlorte ; og blodbuddingen endnu slemmere:
avfaldfra Fødselsstiftelsen, blodskam og meget mere av samme svinetønde — men
dog osse mere ladsighørbare ting som blodprop, negerbøf tørv og sænkekasser
(fangesprog).

Om kødpålægget, der tiest sælges i skiver (som dæksblade siger nogle slagtere)
skal jeg fatte mig i korthed, eftersom det mest er publikumsord jeg har at
kræse op med.
Vi kan begynde med den vel nok vigtigste av pålægspølserne: spegepøl
sen, hvis bedst kendte øgenavn jo er Roskilde landevej, en hentydning til at der
i 1870’erne og 80’erne lå et par ikke velrenommerede pølsefabrikker ved
Roskildevejen lidt uden for København. At pølseskivens udseende kan minde
om en med brosten forstærket jordvej har vel spillet med ind ved navngivnin
gen*). Desuden hedder den nedstyrtet murarbejdsmand (de hvide terner!) og
hyp-hyp! (hestekød).
Det med heste-udtrykkene har hestefilet’en ellers naturligt nok patent på:
prr!, piskeslag, piskesmeld (striberne) og Frederik den Syvende til hest. — Frederik
den Syvendes ansigt er eller var derimod cervelatpølsen, med det noget »blissede«
udseende. — Endelig rullepølsen: trillepølse, fransk sjal (franske sjaler brugtes
før i tiden som pyntetæppe f.eks. på borde og klaverer).
Som et eksempel på hvad en fortræffelig pålægsvare kan komme ud for av
slang-hån bare (eller mest) fordi den slår godt an — og samtidig som en an
tydning av hvad vi slipper for ved at lade salaterne uomtalt — vil vi diske
op med en lang række øgenavne til leverpostejen: abebræk, abekattebræk, negerbræk, matrosbræk (ud fra samme forestilling: mandag morgen i Nyhavn), hundebræk^
*) Udtrykket har stået fadder til forskellige moderniseringer og »om-lokaliseringer« : Hoved
vej nr. 1, (jysk) : Skanderborg landevej.
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kattebræk; abelort, leverpålort ; udskrab under vasken, skrabet vask; fodsved; røvarp ;
elevatorulykke, knuste elevatordrenge, knust eller udsmattet eller moset eller pulveriseret
neger, niggerpomade (jævnfør leverpomade) ; slibestensdynd (Nordsjælland) ; trofast
(hundenavnet; københavnsk skoledrengeudtryk). Og endelig det troskyldige
leverståhej til at slappe av på, efter de mange uappetitligheder.
Det med det ulækre må jeg lige sige et ord om. Ikke som undskyldning for
at jeg ikke har lukket sprogøret for disse sproglige »delikatessevarer« men til
belysning av hvorfor folkefantasien boltrer sig så uhæmmet netop på mad
varernes område. Hvad enten man sympatiserer med denne form for spøge
fuldhed eller ej — og her må enhver jo tænke sit; jeg for mit vedkommende
har ikke tabt hele mit hjerte til netop dén side av slangsproget — må man
simpelt hen erkende at osse slang, og det gælder alle landes slang, har sine
faste yndlingsofre, og at genren »kræver« at netop spisevarer omtales med de
største uappetitligheder som man kan udpønse, ganske ligesom f.eks. mandfolkeslang ikke med sin gode vilje levner hunkønnet, det elskede og attråede,
ære for to skilling. Tør man tale om naturlove i det sproglige står vi altså her
over for en av dem.
Eller stod; for vi iler bort til renere sfærer. (Renere? Åh ja; alt er jo relativt).
Delikatessehandleren har osse en avdeling hvortil ikke bondelandet men
havet er leverandør. Han sælger bl.a. fiskefrikadeller : fodsvedsboller og klumper
som man siger i branchen, eller fiseklodser og padder som osse er kundeord.
Og fiskeboller: fiseboller, eller Stavanger-æg som de hedder til søs (de store norske
hermetikfabrikker!). — Hvis man vil (og tør) granske oprindelsen til udtryk
ket stegte norsketosser (stegt torskerogn) skal man bare flytte lidt om på et par
bogstaver i navneordet.
Enkelte større fiskestykker eller hele fisk gør sig osse bemærket. En tynd
pjevs av en ål hånes som en regnorm eller et snørebånd; alle er de, uanset drøjden,
slanger eller søslanger. Den slanglige alderspræsident er ål i geled(der) om ål i
gelé; den mikroskopiske vits er noteret fra så tidligt som 1852; man havde
det altså ikke bedre i enhver henseende i de gode gamle dage. — Av havstry
gerne (fællesbetegnelse for alskens spisefisk) er der desuden at nævne sild og
klipfisk der begge udmaj es med flotklingende navne for at kaste glemsel og
slør over at de er tilflugten for dem med den slunkne pengepung — eller
især var; næsten alle udtrykkene er blevet til i ældre tider. Foruden kliptorsk
hedder klipfisken osse, navnlig blandt søfolk, sådan noget som islandske kyllinger
og islandske høns ; desuden i samme kredse: havfruer. — Sild optræder dels i
røget tilstand {forgyldte lig, guldfisk), dels som spegesild: hørkræmmergås, islandsk
gås, ja Gillelejefasan (Nordsjælland) og, i det gamle Nyboder, en halv kylling
med split i røven (mon ikke med tanke på det maritime splitflag?).
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Nogle fagfolk vil måske synes at vi i omtalen av kødbranchens produktet
har været lidt for tit og lidt for længe ude på kundesiden av disken, og at der
snart ville være rart at høre kollegerne føre ordet igen.
Disse længselsfulde føjer vi hjertens gerne, i overensstemmelse med denne
artikels centrale opgave: at tegne et karakteristisk og detaljerigt (men ikke
just udtømmende) billede av »kødfolkenes« spøgefulde sprog.
Og vi vender os da til dem der har æren for de fleste av de i det nærmest
foregående omtalte tilberedte varer: Pølsemagerne.
Som Tordenskjolds soldater passerer en del tidligere omtalte varer atter
revy for os, men nu under nye navne: Massen som leverpostejen består av
kaldes cement (deri kan der desværre nu og da optræde bussemænd, grønlige småkirtler); små buttede pølser er bomber; grisetæer kaldes foruden fodtøj osse
galocher ; osv. Yderligere nævner vi bajodser (bayonneskinker), bolledej (rørt
fars) og kasketter (grisehoveder). Pølsefarsen fyldes ikke i »tarme« men i gor
don'er (den folkelige variant av »kondom«), I denne avdeling av fagsproget
betyder krudt salpeter.
At pølsemageren koger sine produkter i et badekar o: en kæmpekedel hører
ikke til de mest overraskende sproglige påfund. Mere studser man over at
finde begreber som en dummepeter, en jetjager og et juletræ inden for denne
branche. Dummepeteren er et avkogningsapparat (en autoklav) til fedt; navnet
stammer fra de ældste typers tid da mekanikken var så simpel at ethvert fjols
kunne betjene dem. Jetjageren er først for ganske nylig landet i branchen; ud
trykket dækker en moderne type hurtighakkere (de betjenes selvfølgelig av en
jetpilot). — Juletræet endelig er en lodret stang med rækker av kroge op langs
siden, til at hænge de færdige varer på. Var det monstro en idé at lade dette
liflige stativ i fuldt pyntet tilstand gå på markedet ved juletider i konkurrence
med de gammeldags juletræer der jo kun er spiselige i Peter Fabers julevise?
I hvert fald i Danmark skulle eksperimentet have chancer.
Foruden jetpiloten træffer vi en række andre uofficielle stillingsbetegnelser.
Maskinpølsemageren passer hurtighakkeren ; hans kollega ved den automatiske
pølsestoppemaskine er sprøjtefører. Osse i denne branche bruger man den
ikke stratosfæriske vits savfører om den der for øjeblikket saver i noget (»fører
saven«). — Det i 1952 indførte akkordsystem efter Bedaux’s metode har av
født betegnelser for såre arbejdsivrige kolleger som Bedaux-sluger eller Bedauxæder ; i ekstreme tilfælde lider de av Bedaux-dille.
Kælderen hvor røgvarer tilberedes hedder gaskælderen eller filet'en (et minde
fra den tid da filet var blandt de allervigtigste røgvarer). — I en enkelt kø
benhavnsk virksomhed går mandskabet endnu i fangedragter, slagterstribede
kitler.
Alt lykkes selvfølgelig ikke lige godt. Det kan ske at farsen kravler ud av
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medisterpølsens ender når den koges: den er minesprængt, eller: det ligner et
sprængt røvhul. Små bruskstumper der ses, »griner frem« i kødet benævnes
perlemorsknapper. Tilsvarende hedder det belærende-ironisk : Den skal sys, den
skal ikke knappes, når der ses bruskstumper i rullepølsens slag. En slet syet eller
for blød rullepølse er en sofapude. — Går konserves i gæring så dåsen buler
taler man om at den er bombet (av fagordet »bomberet«).
Ingen blødsødenhed hvis en kollega kommer til at skære sig i fingeren;
næh, »Du skulle have haft en trækniv (eller: gummikniv)«. Uheldet kan f.eks.
ske når man er ved at barbere svinehoveder o : skrabe dem rene for hår (jævnfør
dagligtalens »skrabe sig« om at barbere sig). Den der skolder kalvehoveder er
tilsvarende en barbersvend (efter det varme vand barberens kunde får i ansigtet
før indsæbningen). Pøser man en masse vand i farsen kæler man (ikke for
kunden men) for vandhanen. Der er gang i symaskinen hedder det når der sys
rullepølser (altid håndarbejde). — Som følge av et ultimativt krav fra neger
side smøres der rød kødfarve på saltede grisetæer før de eksporteres til Afrika ;
de pyntes med neglelak hedder det (selvfølgelig).
Endelig et præcist lynskud fra arbejdslivet: Der er kolleger som har for vane
at sige farvel til kødet, det vil sige de gør et nik med hovedet hver gang de »skæ
rer ned« i hulspanden o : fraskærer avfald og lader det dratte i avfaldsspanden.

Vi nærmer os enden. Dog er der endnu en ordgruppe som vi vil skænke
opmærksomhed. Visse fag har en tilbøjelighed til at overføre fagsproget på
livets almindelige forhold, hverdagens foreteelser uden for det rent faglige.
Overmåde kendt er denne egenskab ved sømandssproget; mindre bekendt er
det nok at den osse står i prægtigt flor inden for slagtersproget.
En benpind bruges om en lang opløben fyr (egentlig: en særlig spilepind).
Et rigtigt »handskemagerskilt« av en hånd er en ordentlig lever eller en mægtig
leverknap (egentlig: en flig på kreaturets lever*)). Han er mørk (eller endda:
sort) i kødet hedder det om den vrede eller sure. Når vi andre harmfuldt ud
bryder: »Det er løgn i din hals!« kan slagteren sige: Det er løgn i din tælle! —
En person der har drukket mere spiritus end han kan tåle og derfor kaster op
minder ved sit griseri slagteren om en spædekalv (selv om den jo klatter med
den anden ende).
Det er med velberåd hu jeg har kaldt nærværende causeri »det kødelige
sprog«. Mange av dette mandfolkefags billedlige udtryk om ikke-faglige for
hold sigter just til hunkønnet. Et flot skabt pigebarn vurderes med sagkyndig
anerkendelse som en god krop kød ; hendes ben er mellemskankene. Hvor mange
brede (eller: brede tænder) har hun mon? spørges der slagter og slagter imellem
*) Svendene har en nedarvet ret til leverknapper og nyretapper (osse kaldet »mellemgulvs
piller«; noget kød ved nyrerne), hvorfor et gammelt slagtermundheld lyder: Leverknapper og
nyretapper har Vorherre skabt til slagtersvenden.
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når man er interesseret i at vide en piges alder (jo ældre en ko er jo flere brede
tænder har den). Når en anden en ganske fantasiløst taler om at lægge armen
om en piges liv (f.eks. i dansen) så hedder det anderledes malende i slagter
munde : lægge klør fem på nyrestykket ! Et pigebarn med spidsbryster (det er som
bekendt noget ganske andet end spidsbryst!) har brysterne sat op med småpinde,
gætter fagmanden ; »småpinde« hentyder til de spilepinde som man før i tiden
brugte for at få kødet til at præsentere sig bedre. — Fagligt bruges »småkram«
om slagtedyrs indvolde; i slagterslang er småkrammet kønsdelene hos mennesker
(nok mest hos mænd).
De allerfleste uden for slagterfaget vil nok studse når de hører at enhver
kvinde i slagtersproget kan kaldes en Schecks, ligesom et mandfolk er en goj.
For her står vi øjensynlig over for noget som vi ikke har set mage til i alt det
foregående. Hidtil har vi haft med særlige anvendelser av det danske ord
forråd at gøre: almindelige, allerede eksisterende gloser brugt i en avvigende
betydning, eller sammensætninger, vendinger og talemåder formet av sprogets
gængse ord. Men dét her lyder jo slet ikke som rigtig menneskedansk; er det
vilkårligt, selvopfundet, eller skulle det være lånt fra et andet sprog ?
Lige meget hvor tosset et slangudtryk lyder så plejer der at »være noget
om det«; det hører til de største sjældenheder at træffe egentlige slangudtryk
av nogen udbredelse som er hentet lige ud av den blå luft, skabt »av intet«,
fader- og moderløse. Osse goj og Schecks har deres ærlige oprindelse.
Det vil sige: ærlig og ærlig. Det kan man jo diskutere. Sagen er at de stam
mer fra det lønsprog (forbrydersprog, gavtyvesprog eller hvilket udtryk man
foretrækker) der almindeligvis går under navnet »rotvælsk« (»gaunersprache«,
»kræmmerlatin«, »tiggerlatin«, »pedlar’s french«, »kauderwelsch«, m.m.), en
sammensætning av »rot« = »tigger« og »vælsk«, egentlig »italiensk« men her
som osse ellers i betydningen »uforståelig tale«, altså: »tiggernes hemmelige
sprog«. Dette sprog, eller rettere : denne samling særgloser, der især kendes fra
Centraleuropa (specielt Tyskland), er en sammenkogt ret av mange ingredi
enser hvori jiddisch og zigeunerisk dominerer. Ud over det egentlige tigger
milieu bruges dette sprog, der vides at have eksisteret i mere end 700 år,
bl.a. av landevejenes farende folk, ligesom dele av det er kendt i de brede lag
syd- og vestpå. Dels gennem danske slagtersvende på valsen, dels gennem
indvandrede tyske svende må dette særlige sprog antages at have holdt sit
indtog her til lands. Næppe derimod ved omgang med schæchterne, især fordi
jiddisch i sig selv er noget ganske andet end rotvælsk, nemlig et folkesprog over
for rotvælskens særgloser der indflettes i stedets nationalsprog.
Nu er slagtersprogets lille men interessante håndfuld rotvælsk-gloser ikke
ganske og aldeles enestående herhjemme; bl.a. brugtes moos (se nedenfor)
osse i det ældre danske studentersprog hvortil det dog var kommet via tysk
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studentersprog, og osse i det uddøde tatersprog var der brokker av rotvælsk.
Men det er vist enestående at et dansk fagsprog kan opvise en stribe rotvælske
udtryk. — Hvis De så spørger mig hvorfor netop slagterne, ene av alle danske
håndværkere, har øst av denne kilde, ja så må jeg melde pas. Måske er der
en eller anden kulturhistorisk faktor som jeg er uvidende om, og som giver
nøglen.
Men i hvert fald: Vi vil mønstre den beskedne samling vi råder over (i
parentes sættes nedenfor den av de talrige ordformer i rotvælsk der ligger
nærmest den danske). En mand (specielt: en mandlig kunde) hedder som
sagt en goj (hebraisk og rotvælsk »goi« = mand, egentlig: »ikke-jøde«), og
en kvinde en Schecks (hebr. og rotv. »schicks« — pigebarn). Hvad glæde slag
teren har av disse for alle andre uforståelige ord? Jo, de tjener efter deres op
rindelige formål: at tillade en samtale mellem de indviede (her: slagteren og
hans svend), uden at udenforstående — ikke mindst: den omtalte! — kan
kloges av det. For eksempel: En kvinde med et velformet »understel« kommer
ind i forretningen, og slagteren vil gerne dele sin glæde over det oplivende
syn med sin fagfælle; så kan han sige: »Se togressen på schecksen!« o: »Se hendes
flotte ben!« (egentlig er det nu benenes udgangspunkt der sigtes til, idet rotvælskens »toches« betyder »mås«).
»Der er mo's i det« vil sige: »Der er gode penge i det« (rotv. »moos« =
»penge«). At krabbe mo'sen er at indkassere penge for varen (skulle krabbe være
nordisk, en dublet til »at grabbe« = snuppe til sig?). Herefter er følgende
sætning barnemad for Dem: »Schecksen krumler for mo’s«, vel at mærke når
De får at vide at krumle betyder »have samleje«, »lade sig beligge« (vel av
rotv. »krummei« = kvindelig kønsdel). — Endnu et par ord må høre til i
denne eksklusive gruppe, selv om jeg ikke har haft held til at antræffe deres
utvivlsomme rotvælske fortilfælde : »Der er begémes i det« o : varen har en tanke
(er der på en eller anden måde sket en betydningsforskydning, fra rotv.
»behemes« = okse??). Og soflæsk skal kunne hedde schu'cker eller schu ckerberg
(er det rotv. »schukker« = smuk??).
Det løb altså ud i det rene gådegætteri, hvad de sidstnævnte ords oprindelse
angår. Og det skulle være mere end mærkeligt om jeg havde fået revl og krat
med ved mine undersøgelser »i marken«. Det må derfor, til gavn for både
sprogforskningen og studiet av slagterfagets kulturhistorie, være mig tilladt at
rette en opfordring til fagets folk om at meddele alt hvad de véd om disse og
lignende ord — så meget mere som jeg gætter at tiden vil fare hårdt frem mod
netop dette ordstof. Og regn ikke med at kollegerne nok indberetter så man
selv kan lade være; for sådan har alle altid for vane at ræsonnere!
For resten er der endnu en art av mørk tale som går i svang blandt butiks
folkene. Den består ganske vist av pæredanske ord, men disse skal udtales
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med en villet utydelig stemme. Hvorfor dog? Jo, et eksempel eller to vil være
oplysende. Man kan henvende sig tjenstvilligt til kunden — når det altså er
en »Schecks«! — med en forespørgsel som Skal jeg gi? Dem lidt i øksehugget? —
og meningen er så at kunden skal høre det for »Skal jeg gi’ den (o: stegen)
lidt øksehug?« — og hun véd måske endda ikke at »øksehug« i dansk slang
bruges synonymt med »kvindelig kønsdel«. — Eller: Skal jeg kneppe Dem (skulle
gerne høres som: knække den!) lidt på blokken?
Som folk dog kan finde på.
*

Hermed siger vi stop. Turen førte os langt omkring: til marked og slagtehus,
til disk og fabrik. Osse i tiderne rejste vi: bagud til Christian den Femtes dage,
og tilbage igen til dagen i dag. Meget forskelligt så vi undervejs; det meste
kaldte på smilet, undertiden vel endda osse på latteren, andet på forundringen
— og en enkelthed her og der studsede man måske over at møde, i hvert fald
på tryk.
Det muntre stof og den letbenede, uhøjtidelige fremstillingsmåde skulle
imidlertid ikke gerne efterlade det indtryk at »det er bar pjat det hele«. Prin
cipielt mener jeg at en redegørelse for et fags slang er fuldt berettiget, ja endda
lidt mere end det, i et storværk om fagets historie, tilstand og vilkår. Vel at
mærke når man nøgternt, lige langt fra sensationslyst og snerperi, prøver på
at avbilde fagets sproglige habitus, i trofasthed over for kendsgerningerne.
For et fags slang har blodomløb fadles med faget selv: Hvad der irriterer,
driller eller morer, hvad der kalder på ironi eller munterhed, det finder ud
tryk i slang.
Jeg håber at branchens folk nikker genkendende til meget av det som her
er bragt til torvs. Og jeg føler selv at jeg med dette materiale i hånden lærer
en del om de danske slagtere som jeg næppe kunne have fået så tydeligt at
vide ad anden vej.

SLAGTERHÅNDVÆRKETS HANDELSMETODER OG
VILKÅR I DET TYVENDE ÅRHUNDREDE
Af landsformand, slagtermester Johs. Rasmussen.

Den udvikling, der er foregået på snart sagt alle områder i tiden fra århun
dredskiftet og op til vore dage, har også præget slagtererhvervet, og de af os,
der har været med i denne udvikling, må glædes over de fremskridt, vort fag
har kunnet notere i de forløbne 50—60 år.
Vore dages handel fra markeder og samlestalde, den omhyggelige dyrlæge
undersøgelse, før slagtedyrene må udbydes til salg, opkøbet ude omkring hos
producenterne, hvorefter dyrene på slagtestedet ligeledes skal passere dyrlægens
kontrol, og hertil kommer den gennemførte hygiejne på slagtestederne, og det
gælder såvel slagterierne og de offentlige slagtehuse som de mange større og
mindre private slagtehuse, er resultatet af en udvikling, hvis formål har været
ved sundheds- og veterinærmyndighedernes bistand i folkesundhedens tje
neste at sikre det købende publikum gode og sunde levnedsmidler.
i- Er slagtestederne forbedrede og moderniserede, så er butikker og tilberedel
seslokaler det ikke mindre. Der er terrazzogulve, fliser på væggene, kølemon
trer og -diske, vinduesplader, hvor varerne præsenterer sig friske og indbydende,
og dertil må føjes, at snart enhver slagterforretning har eget tidssvarende
pølsemageri med de mest moderne maskiner. Ja, kunne en af tidligere tiders
slagtere gå rundt og betragte de omgivelser, hans fagfæller arbejder i nu, så
ville han gnide øjnene af forbavselse.
Ser man tilbage, blot til tiden omkring århundredskiftet, så fandtes der
dengang så godt som ingen kontrol, i hvert fald ikke udenfor de offentlige
slagtehuse og slagterierne, og de veterinære foranstaltninger var nærmest
uden betydning.
Slagtning i vognporten.

På landet rådede man i almindelighed kun over yderst primitive slagtehuse,
— ofte var det vognporten, der tillige tjente som slagtehus, og cementgulve
var en sjældenhed. Gulvene var enten lerstampede eller brolagte, der var

105

ingen ordentlige afløbsforhold, blot en kloak til opsamling af skyllevand og
blod, og selvom man under slagtningen kun brugte vand i små mængder,
fordi der ikke var så let adgang til vand, så måtte kloakken alligevel jævnlig
tømmes, hvilket skete ved hjælp af en spand.
Det er indlysende, at med renligheden var det så som så under disse forhold.
Der fandtes heller ingen kølerum, så de slagtede kroppe blev ophængt på
kroge i slagterummet, og var dette tillige vognport, så kørte man blot efter endt
slagtning vognene på plads igen uden at tage det særligt nøje, om vognene
derved kom i berøring med kødkroppene.
Dersom slagteren i en uge ikke kunne få udsolgt, så fik han gerne tilladelse
til at lægge det tiloversblevne kød hen i ishuset på mejeriet, et isoleret rum, hvor
man opbevarede råisen fra vinteren. Her blev kødet blot lagt ovenpå isbehold
ningen til næste uge, men når det så kom hjem, gjaldt det om at få det afsat
hurtigst muligt, for ellers fordærvedes det.
Rundt om på gårdene slagtede man selv de dyr, der skulle anvendes i hus
holdningen, og drejede det sig om at slagte kalve eller lam, så var det pigernes
-arbejde, og det blev i regelen aftalt ved fæstemålet. Dengang fandt man det
ganske naturligt at lade pigerne foretage slagtning, medens man vel nok i vore
dage vil finde det urimeligt, at overdrage kvinder et sådant arbejde. Hvor der
var erhvervsmæssig slagtning, var det en selvfølge, at arbejdet med at rengøre
og behandle tarmene blev overladt til kvinderne.

Slagteren købte direkte hos landmanden.
Når slagterne på den tid skulle købe slagtedyr, så måtte de selv ud til land
mændene for at søge dyrene op. Dengang var gårdenes og ejendommenes be
sætninger langt mindre end i vore dage, så der kunne være længe imellem, at en
landmand skilte sig af med en ko, og når det skete, så var det ofte en ældre, som
ikke længere var noget værd til malkning.
Slagterne havde ikke nogen telefon til rådighed, så de let kunne skaffe sig
underretning om, hvor der var et slagtedyr til salg, nej de måtte selv af sted,
og deres arbejdsdag var derfor både lang og træls.
Min far, der var født i 1858 og begyndte sin virksomhed som slagter i 1885,
har fortalt mig, at han stod op før daggry, ja, allerede ved firetiden var han
på vandring til de fjernt liggende gårde og ejendomme, og så gik det fra sted
til sted for om muligt at finde et slagtedyr, der var til at få for en rimelig pris.
Det kunne være en både lang og trættende vandring dagen igennem, og
så kunne det tilmed ofte hænde, at han efter at have vandret mange mil
alligevel kom tomhændet hjem, så han måtte afsted igen tidligt næste morgen,
for kød skulle der skaffes, om han ellers skulle holde forretningen i gang.
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Når slagteren kom til en ejendom, hvor der var mulighed for at slå en handel
af, så gik ejeren og han over i stalden for at tage dyret i øjesyn og se, om de
kunne komme tilrette om prisen. Man kendte på den tid hverken til at bruge
mål eller vægt, nej, der skulle handles på slump, som det hed, og det afgørende
var derfor, hvem der var dygtigst til at beregne slagtevægten blot ved at kigge
på dyret. Dengang solgte slagterne alt kød med benene i, hvilket er umuligt
i vore dage, hvor kunderne vil have det uden ben.
Når man handlede levende, så var det hverken pund eller kilogram, man
regnede med, men derimod lispund, hvilket svarede til 16 pund, og man sagde,
at en ko eller kalv vejede så og så mange lispund. Noteringen i København
blev da også angivet i lispund, heri indbefattet affald.
Det kunne tage sin tid at få afsluttet en handel, men nåede man omsider
til enighed og gav håndslag, så blev dyret ofte løst med det samme, så slagteren
kunne tage det med sig straks. Der var ikke noget, der hed at sende bud efter
vognmanden, dyret blev trukket hjem, dersom det da ikke drejede sig om så
lang en strækning, at dyret ikke magtede at gå den på een dag. Det er jo således,
at dyr, der har stået på stald i længere tid, hurtigt trættes, og var man nået hen
efter nytår, så var det forbundet med en vis risiko at trække et slagtedyr over
en længere strækning. Dyret kunne overanstrenges, »fordrives« kaldte man det,
og det bevirkede at det blev blodsprængt i lårene og mellem bov og bryst.
Skete det, blev kødet usælgeligt, og slagteren led tab.
Når man havde fået dyret hjem, og slagtningen var overstået, så skulle kødet
afsættes, og slagteren kørte da til byen og falbød det på torvet. Det tilovers
blevne måtte han søge at afsætte hjemme, og han tog derfor truget med kød
stykkerne på skulderen og gik rundt til de nærmeste kunder, hvem han søgte
at overtale til at aftage disse kødstykker, der var til at få til en billig pris.
Til de fjernere boende kunder kørte han med hestevogn, og det var ikke som
i vore dage en vogn specielt indrettet til kødhandel og godkendt af sundheds
myndighederne. Man benyttede en almindelig fjedervogn ofte endda uden
tremmebund.
Det var kun sjældent, at slagteren på sin kødtur besøgte gårde og almindelige
ejendomme, for der klarede de sig med, hvad de selv slagtede og havde i salte
karrene. Nej, slagteren kørte til håndværkerne, til købmand, doktor, præst og
andre, der var hans kunder og ventede hans besøg.
Kun i tiden op til rughøsten var der større afsætning end ellers, for da skulle
alle have kød, og slagteren gik så rundt i forvejen og indsamlede ordrer på de
større stykker kød, der da kunne afsættes. Suppe med »Kløser« (boller) og
peberrodskød var en ufravigelig middagsret, når høsten begyndte.
Flæsk solgtes der ikke meget af dengang, det var okse- og kalvekød og tillige
også lammekød, folk ville have. Lammekød var dengang højt værdsat og an-
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vendtes i husholdningerne i samme målestok som andre kødsorter, og skulle
der være fest med spisning, så var hovedretten så godt som altid lammesteg.
Som nævnt solgte slagterne en del kød til byboerne, og transporten ind til
byens torv foregik yderst primitivt. Kødet blev læsset på en vogn, ofte endda
en almindelig stivvogn med halm i bunden, for at forhindre at kødet kom i
direkte berøring med vognbunden. Så blev der lagt en presenning eller et stykke
lærred over, og dermed var der taget det hensyn til hygiejnen, som krævedes
dengang.
Når slagteren havde kalvekroppe med til torvs, så var det ikke altid, at
skindet var slagtet af kroppene inden transporten. Man ladede blot kroppen
med skindet på, og først når slagteren var nået ind på torvet og havde fået
opstillet sin bod, tog han fat på at afslagte skindet og partere kroppen til salg.
Tænk i denne forbindelse på, at i vore dage må der end ikke i slagtehusenes
kølerum forefindes blot et kalvehovede, hvor skindet endnu sidder på.
På torvet var det som oftest husmødrene, der købte ind, ikke mindst hvor
der var større husholdninger, og det må erindres, at der dengang var et bety
deligt større folkehold end i vore dage, og at folkene sædvanligvis fik både kost
og logis hos den, de var ansat hos. Det gjaldt ikke mindst i de store købmands
gårde, hvor man foruden ekspedienter til butik og lager tillige havde fast stald
karl og gårdskarl af hensyn til bønderne, der, når de kom tilbys, staldede ind
hos købmanden, medens de foretog deres indkøb.
Det var derfor temmelig store portioner kød, der skulle købes ind til så stor
en husholdning, og husmødrene, der forestod indkøbene, var omtrent lige så
kyndige som slagterne selv hvad angår udskæring og kødkvaliteter.
Det var dog ret almindeligt, at slagteren anvendte små fif for at pynte på
varerne, som det jo gjaldt om at få til at præsentere sig så godt som over
hovedet muligt. For at opnå det, tog han sin tilflugt til den fremgangsmåde, at
han stak et pusterør ind i kødet og pustede luft ind i cellerne, hvorved kødet
fik et langt bedre og navnlig mere fyldigt udseende.
Det er indlysende, at kunderne blev narret ved denne adfærd, men det tog
man ikke så højtideligt på den tid. Værre var det, at denne pusten luft ind i
kødet måtte betragtes som i høj grad sundhedsfarlig, og der er da næppe heller
tvivl om, at smitte ofte er blevet spredt gennem denne særlige form for »pynten
på varen«.
Blandt torveslagternes større aftagere kan nævnes provianteringshandlerne
og indehaverne af de større købmandshuse, der forsynede skibene med pro
viant.
Var der en dag særlig store tilførsler af kød til torvet, rygtedes det hurtigt,
og så indfandt provianteringshandlerne og købmændene sig og begyndte at
købslå med slagterne, der havde vanskeligt med at få alt afsat.
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Købmanden eller provianthandleren købte så det tiloversblevne kød, ofte
for en slik, og karlen, der ledsagede ham og medbragte en trækvogn og nogle
tomme fustager, læssede kødet i tønderne og transporterede det hjem, hvor det
blev saltet ned i de samme tønder, der var anvendt til transporten, og hensat
på lageret, indtil næste skib indløb for proviantering.
Det var således langt fra de bedste varer, skibene fik med sig, idet kødet
havde ligget fremme i slagterens bod det meste af dagen, udsat for sol, vejr og
vind og tillige for talrige fluebesøg, så holdbarheden var på forhånd forringet.
Saltningen i tønderne var heller ikke altid effektiv, idet kødet ofte havde
taget skade før nedsaltningen, og skulle skibet, der blev provianteret med disse
varer, på langfart, så har afgjort en væsentlig part af kødet måttet kasseres
som uspiseligt og er blevet ekspederet udenbords.
Det spillede ikke større rolle dengang, for priserne på kød var lave, og man
vidste på forhånd, at en del måtte gå til spilde i skibe, der gik på langfart til
de varme egne.
Det var kun koffardiskibe og mindre krigsfartøjer, der blev provianteret med
nedsaltet kød. De større krigsskibe købte levende slagtedyr og havde ombord
indrettet stalde og foderrum, ligesom der blandt mandskabet fandtes slagtere,
som foretog slagtning og partering af dyrene efterhånden, som man fik brug
for dem. Disse skibe var ofte meget længe i søen, og det var derfor nødvendigt
at råde over fersk kød af hensyn til en afvekslende kostplan, idet saltmad kan
afføde mangelsygdomme.
Det var betydelige kvanta kød, der skulle til, og i denne forbindelse kan
jeg fortælle, at to store spanske krigsskibe ankrede op på Nyborg Rhed
den 11. juni 1895 for at proviantere. Skibene skulle repræsentere Spanien ved
Kielerkanalens åbning den 20. juni og lagde ind til Nyborg for at skaffe
forsyninger af slagtekreaturer.
Til dette formål ønskede man 100 kreaturer, og Nyborg og Omegns slagter
mestre måtte udfolde megen aktivitet for at fremskaffe dette antal. Da krigs
skibene ikke kunne gå ind i havnen, måtte dyrene sejles ud på rheden i sand
pramme, der kun kunne tage 4 stk. hver, så det var en besværlig både indladning
og transport. Prammene lagde til ved krigsskibene, og så blev kreaturerne
hejst ombord på den måde, at man blot slog et reb om hornene og derpå
foretog ophejsningen ved hjælp af skibenes spil.
Jeg har søgt at anskueliggøre, at hensynet til, hvad der var sundhedsmæssig
korrekt, ikke spillede nær den samme rolle forhen som nu, og har i denne
forbindelse omtalt den sundhedsfarlige pusten luft i kødet; men også på anden
måde er der blevet ladt hånt om, hvad direkte sundhedsfarlige varer kunne
forårsage, hvilket følgende vil illustrere:
Når en slagter var ude for at købe slagtedyr, kunne han komme ud for at
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blive råbt an af en landmand, der fortalte, at han havde et dyr, som han netop
havde måttet skære halsen over på, om ikke slagteren ville købe det ?
For at aflede en eventuel mistanke hos slagteren om, at dyret kunne være
selvdødt, inden man havde nået at få halsen skåret over på det, tilføjede sælge
ren så: »Ja, vi vil nu gerne selv beholde et stykke af det«. Dermed skulle
slagteren overbevises om, at kødet var sundt nok, for ellers ville landmanden
da ikke selv spise af det.
Det er uden tvivl hændt, at slagteren er draget af med et sådant dyr, og
for sælgeren har det været at foretrække selv at købe et stykke af kødet og
kassere det, når slagteren var kørt bort, og så få prisen for resten.
Tilfælde, som her nævnt, ved jeg er forekommet, men det tilhører altså en
svunden tid, hvor kontrollen var alt andet end effektiv eller endog helt mang
lede.
De første år efter århundredskiftet begyndte ændringerne i formen for slagter
virksomhed at gøre sig mere og mere gældende, især i byerne, hvor bystyret
traf bestemmelser om at henvise slagtningerne til de offentlige slagtehuse, idet
man samtidig forbød de private slagtehuse. Slagtningerne på de offentlige
slagtehuse betød en bedre kontrol med såvel slagtedyr som de slagtede varer,
og selvom man på landet fortsatte slagtningerne i de mindre, private slagte
huse, så blev der også her øvet mere kontrol end tidligere.
Det blev også mere almindeligt at landmandens slagtedyr førtes til marke
derne, men mange landmænd, der gennem en årrække og ofte gennem genera
tioner havde haft forretningsforbindelse med bestemte slagtere og slagterslæg
ter, holdt fast ved den gamle form, at slagteren kom ud på ejendommen eller
gården og købslog med ejeren om de slagtedyr, der skulle afhændes, og denne
handelsform vedligeholdes også i vore dage.
Fra århundredskiftet og op til 1914 er der ikke meget at berette om slagter
fagets vilkår, men krigsudbruddet i 1914 bragte mange vanskeligheder for
slagtererhvervet, takket være de krigsførende magters stadig stigende interesse
for at sikre sig de betydelige mængder af levnedsmidler, der krævedes til for
syning af tropperne og for at skabe lagre, idet krigshandlingerne ikke mindst
tog sigte på at afbryde forsyningsforbindelserne.
Kun et par måneder efter krigsudbruddet vedtog regeringen regulering af
priser på levnedsmidler, og året efter fastsattes maksimalpriser på flæsk og
slagteaffald. Til at begynde med interesserede man sig mindre for oksekød;
men da den stigende efterspørgsel til eksport tvang priserne på slagtekreaturer
i vejret, opstod der store problemer for slagterne, der skulle forsyne hjemme
markedet, for alle de gode kvaliteter gik til eksport, og det var alt andet end
morsomt at skulle nøjes med, hvad der blev tilovers.
Det er ikke min opgave her at gå i detailler med hensyn til den tid, hvor
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slagterne fra hidtil at kunne handle frit måtte affinde sig med, at handelen blev
underkastet den ene bestemmelse efter den anden, men jeg vil dog nævne den
bogføringspligt, der få måneder før krigens ophør i november 1918 blev pålagt
slagterne.
Lovgivningsmagten forlangte ikke blot, at vi skulle føre bog over et hvert
køb af levende og slagtede okser, men også over salg af huder, affald og oksekød.
Slagterbutikkerne skulle føre en salgsliste over hver ekspedition af oksekød
og affald til konsumenterne og over de tilsvarende varer, der oparbejdedes i
eget pølsemageri.
At det i praksis ville være en umulighed at gennemføre, vil vist stå enhver
klart, når det tilmed oplyses, at man tillige på listen skulle angive navn og
adresse på køberen.
Ordningen blev da også kun få måneder gammel, idet det så blev myndig
hederne klart, at man havde stillet større krav, end det var muligt at opfylde.
Maksimalpriserne på flæsk, der senere blev efterfulgt af maksimalpriser på.
kød, skabte vel nok de største vanskeligheder for slagterne, idet man nok
fastsatte maksimalpriser på kød og flæsk, men af hensyn til landmændene
undlod at fastsætte maksimalpriser på levende kreaturer. Dette bevirkede, at
så at sige alt blev eksporteret, idet slagterne, der skulle overholde maksimal
priserne på kød, ikke havde nogen mulighed for på markederne at konkurrere
med opkøberne til eksport, der kunne opnå toppriser i aftagerlandene.
Et tilsvarende fejlgreb blev iøvrigt foretaget under sidste verdenskrig, hvilket
jeg senere skal komme tilbage til.
De med krigsårene 1914—18 skabte højkonjunkturer fortsatte også i begyn
delsen af tyverne, men så begyndte nedgangen, der omkring 1930 og i de føl
gende år var katastrofal for landmændene, og som for slagterne betød en tid,
hvor kun de færreste kunne tjene mere end blot til føde og klæder.
Der var ganske vist ikke længere nogen mangel på varer, men kødet var
omtrent værdiløst, hvilket kan ses af, at man i de første år af trediverne kunne
købe en ko for fra 15—30 kr. Det er indlysende, at med så lave kødpriser kunne
fortjenesten i kroner og ører kun blive yderst lav, og det var derfor ikke så
få slagterforretninger, der i disse år måtte lukke.
I 1933 blev det nødvendigt for regeringen at gribe ind, og man lod simpelthen
kødet destruere for på denne måde at skabe et bedre forhold mellem udbud og
efterspørgsel. Som en delvis dækning af de med destruktionen opståede tab
fastsatte regeringen en slagteafgift, der androg 20 kr. pr. voksent kreatur.
Torvehandelen, der under første verdenskrig omtrent var bragt til ophør,
opstod påny i de år, hvor kødet næsten intet kostede, og det blev tillige almin
deligt at køre rundt og sælge kød fra vogn.
Efterhånden bedredes forholdene dog noget, både for landmændene og.
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slagterne, og man var ved at nå til normale tilstande, da krigsudbruddet i
1939 påny skabte en situation, der gjorde det nødvendigt atter at underkaste
handelen med kød og flæsk en række restriktioner, som størsteparten af vore
kolleger, der driver slagtererhverv i dag, fik lejlighed til at stifte bekendtskab
med.
Det vil føre for vidt her at komme ind på en nærmere omtale af den lange
række af bestemmelser, der fastsatte rammerne for al handel med slagtedyr
og for salg af kød, flæsk, fedt, talg m.m. herhjemme, og jeg skal nøjes med en
kortere beskrivelse af de forhold, slagterne måtte virke under.
Man kunne vel med nogen rimelighed have ventet, at erfaringerne fra første
verdenskrig var blevet udnyttet ved udarbejdelsen af bestemmelser og regler
for en tilsvarende periode, selvom der denne gang var den forskel, at Danmark
var et besat land.
Der blev imidlertid begået den samme fejl som under forrige verdenskrig,
at man til at begynde med fastsatte maksimalpriser på kød, men ikke på de
levende slagtedyr, og dermed skabte man påny den misere, at slagterne, der
skulle overholde maksimalpriserne, ikke havde nogen mulighed for at betale
de priser, som affødt af eksporten blev forlangt for slagtedyrene.
Under sådanne forhold skulle det komme til at knibe med befolkningens
forsyning med kød på hjemmemarkedet, og adskillige slagtermestre vil erindre
denne tid som et mareridt.
Når der imidlertid under sidste verdenskrig efter forholdsvis kort tids for
løb blev rådet bod på denne urimelighed, så har uden tvivl slagtermester
organisationerne haft sin betydelige andel heri.
Danske Slagtermestres Landsforening eksisterede ganske vist under første
verdenskrig, idet organisationen blev oprettet i 1915, men den voksede sig i
årenes løb stadig stærkere og fik større og større betydning, og ikke mindst
dens henvendelser til regeringen sammen med de københavnske mesterorga
nisationer, Københavns Slagterlaug og København og Omegns Slagtermester
forening, gav anledning til, at slagtermestrene blev repræsenteret i de mini
sterielle udvalg, hvis opgave det blev at overvåge en retfærdig klassificering
af slagtedyrene og fordelingen til såvel en gros som detailhandlere.
Landbrugsministeriets Kødforsyningsudvalg blev oprettet 2. december 1942
og begyndte sit virke allerede den 2. januar 1943. I dette udvalg havde foruden
ministerielle embedsmænd tillige repræsentanter for landbruget og som før
nævnt slagtermesterorganisationerne sæde.
Selv havde jeg den ære sammen med Danske Slagtermestres Landsforenings
daværende formand, Arthur Jensen, Horsens, at repræsentere vore ca. 3000
medlemmer i Danmark, medens oldermand Peter Ryholt repræsenterede
laugets og København og Omegns Slagtermesterforenings medlemmer.
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I 1947 afløstes Arthur Jensen af slagtermester Emil Madsen, Aalborg, med
hvem jeg virkede i kødforsyningsudvalget indtil dets ophævelse d. 19. no
vember 1949.
Det var som nævnt kødforsyningsudvalgets opgave at forestå og overvåge
fordelingen af slagtekreaturer og -kalve samt slagteheste til forhandlerne på
grundlag af de pågældendes indkøb i 1941, og det skete i form af slagtetilladelser, et overmåde stort og tillige vanskeligt arbejde, fordi der ikke altid
kunne skaffes fornøden dokumentation, og der tillige også måtte åbnes adgang
for nyetableringer.
Det lykkedes os også at få slagtere repræsenteret i de lokale vurderings
kommissioner rundt om på markeder og samlestalde, der havde til opgave at
foretage klassificeringer af de tilførte kreaturer og kalve, ligesom det blev over
ladt til de lokale slagtermesterforeninger selv at udpege en fordelingsmand,
der samtidig med at være med i vurderingskommissionen foretog fordelingen
til de lokale detailhandlere og en gros slagtere af de dyr, de pågældende havde
krav på i henhold til fordelingsbestemmelserne. Fordelingen foregik derpå ved
lodtrækning for derved at opnå, at der også kvalitetsmæssig blev øvet retfær
dighed.
Som øverste instans til at kontrollere vurderingen og klassificeringen af de
dyr, der blev tilført markeder og samlestalde, blev der nedsat to overvurderings
kommissioner, en for Jylland og Fyn og en for Sjælland, Lolland-Falster og
Bornholm. Arthur Jensen og senere Emil Madsen var medlemmer af den
første, medens jeg gennem hele perioden indtil 1949 virkede i overvur
deringskommissionen for øerne vest for Storebælt.
Overvurderingskommissionerne talte tillige repræsentanter for landbruget
og for eksportørerne og foretog uanmeldte besøg på markederne, efter at den
lokale vurderingskommission havde foretaget sin klassificering.
Jeg er glad ved at kunne oplyse, at selvom overvurderingskommissionerne
repræsenterede henholdsvis producenter og eksportører og en gros-slagtere, så
var der gennem hele den periode, de virkede, et absolut gnidningsløst samar
bejde, og man kunne altid nå til enighed uanset, om vor indgriben bestod i at
hæve eller nedsætte den allerede foretagne klassificering.

Jeg vil gerne samtidig notere, at de lokale vurderingsmænd var absolut
dygtige fagfolk, hvorfor en omvurdering af de klassificerede dyr var forholdsvis
sjælden.
Om slagternes vilkår i denne restriktionsperiode kan siges, at de var vanske
lige. Der var ganske vist intet besvær med at få varerne afsat, tværtimod, for
ved ugens slutning var butikkerne tømt for kød og flæsk; men til gengæld
var det et næsten uovervindeligt problem at stille kunderne tilfredse, for alle
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ville de gerne have mere, end de kunne tilkomme i henhold til rationerings
bestemmelserne.
Jeg bør vel i denne forbindelse nævne, at slagterne også var repræsenteret i
det kødnævn, som handelsministeren nedsatte for at det kunne fastsætte
rationerne på basis af de tildelinger, der til hver tid var til rådighed, og
her var det landsforeningens daværende formand, N. J. Kloster, der repræ
senterede vor organisation, medens formanden for København og Omegns
Slagtermesterforening, H. C. Andreasen, var sin forenings og Københavns
Slagterlaugs repræsentant.
At slagtermesterorganisationerne også blev taget med på råd, dengang mak
simalpriserne på kød og flæsk blev fastsat, nævner jeg blot for fuldstændighedens
skyld og som en yderligere understregning af, at man også fra myndighedernes
side indså nødvendigheden af at have fagfolk til at bistå ved sådanne udreg
ninger.
Selvom slagterstanden vel ikke rent økonomisk klarede sig dårligt under
restriktionerne, bl. a. fordi det altid vil være en fordel at kunne afsætte alle de
varer, man kan skaffe, så vakte det dog tilfredshed, da handelen atter blev
fri og en sund konkurrence igen opstod.
Slagterstanden er tilhænger af en fri handel, hvor den enkeltes dygtighed
forretningsmæssigt og fagligt er udslaggivende, det tjener både faget og det
købende publikum bedst.
Handelen på markeder og samlestalde er vel ikke altid let, idet den store
efterspørgsel til eksport holder priserne på okse- og kalvekød oppe på et meget
højt niveau, men der er sport i denne form for handel, der kræver både indsigt
og handelstalent. Opkøbet direkte hos producenterne eksisterer også fortsat,
idet mange producenter holder fast ved denne form og ønsker at bevare forret
ningsforbindelsen med den slagter, de gennem en årrække har handlet med og
har tillid til.
Det er mit ønske, at denne frie handel må kunne opretholdes også af de
kommende generationer.
Jeg indledede med at påpege den udvikling, der er sket i slagterbranchen,
tydelig afspejlet i de hygiejniske og tidssvarende slagterbutikker og -lokaler.
Jeg vil samtidig påpege en anden lige så bemærkelsesværdig udvikling, og det
er slagternes indstilling overfor sundheds- og veterinærmyndigheder.
Det er næppe for meget sagt, at slagterne tidligere nærmest så en fjende i den
kontrollerende dyrlæge eller veterinærinspektør, en embedsmand, hvis for
nemste opgave syntes at være at skabe slagteren fortrædeligheder og pålægge
ham dyre og efter slagterens skøn meningsløse omforandringer af butik, til
beredelses- og slagtelokaler.
Det er ikke så få gange, at Danske Slagtermestres Landsforening eller den
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lokale slagtermesterforening er blevet opfordret til at hjælpe med til at sætte
stadsdyrlægen eller veterinærinspektøren stolen for døren.
Denne indstilling er totalt ændret i dag, og jeg mener at turde sige, at slagter
mestrene og veterinærmyndighederne i dag trækker på samme hammel i den
forstand, at også slagteren erkender rigtigheden af, at lokaler og butikker
bringes i overensstemmelse med udviklingens og folkesundhedens krav.
Til gengæld må det indrømmes, at også veterinærerne har vist velvilje og
forståelse, hvor påkrævede forandringer har oversteget slagterens økonomiske
evne og har indrømmet ham en rimelig frist, så midlerne kunne tilvejebringes.
Glæden over de forbedringer, der er indført i slagterbranchen, er sikkert
fælles hos veterinærmyndigheder og branchens udøvere, og den forbedrede
hygiejnes betydning for folkesundheden er uomtvistelig, ligesom den må have
stor betydning reklamemæssigt for vor eksport.
Jeg vil derfor håbe, at de bestræbelser der udfoldes for atter at få slækket på
kødkontrolregulativet, blot med det formål at give andre brancher uden de til
handel med letfordærvelige levnedsmidler forskriftsmæssigt indrettede butikker,
adgang til at udvide deres vareområde, må blive resultatløse, så Danmark
fortsat kan være et foregangsland også på kødhandelens område.

SLAGTERENS VIRKE I KØBENHAVN
HANDELSMÅDER OG FORSYNINGSVEJE

Af torvedirektør C*. Klug-Andersen.
Uden mad og drikke dur helten ikke, siger et gammelt ord; det gælder nu
ikke alene helte, alle må have mad for at opretholde livet.
Næringsspørgsmålet har fra tidernes morgen været og er den dag i dag en vig
tig sag, som kræver en betydelig indsats verden over. Lad vore forfædre have
fortæret et hav af østers, og lad det være muligt at kunne leve af grøntsager
— men ikke uden — så har kød dog gennem tiderne været et særdeles anset
næringsmiddel, og er det fortsat, enten det drejer sig om kød, flæsk, vildt eller
fjerkræ. Selv Danmarks naturlige forsyning med gode og friske fisk kan ikke
hævde stillingen over for forbruget af kød.
Hvorledes har indbyggerne i byen København så løst dette spørgsmål gen
nem tiderne ?
For 4—500 år siden var det skik, at enhver nogenlunde godt stillet hushold
ning i slagtetiden — fra midt i oktober til midt i november — forsynede sig
med, hvad der var nødvendigt for det følgende år ved indkøb af kreaturer,
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hvis man da ikke selv havde fedet sådanne på egen stald. Efter slagtningen
blev kødet nedsaltet og var årets hovednærings middel. Mindre bemidlede var
henvist til at købe efter evne hos byens slagtere, som herved kom ind i daglig
livets billede i København. Efter alt foreliggende har slagterne, der aldrig
har været kedelige, allerede dengang været ude for adskillige vanskeligheder.
Den da gældende ordning var ofte besværlig, og derfor blev det i 1557 bestemt,
at magistraten skulle sørge for, at der blev slagtet, således at enhver, både
fattig og rig, 3 gange om ugen året rundt kunne købe fersk kød i pundevis.
Salget skete fra slagterboder.
Slagterne har oprindelig haft eneret til at handle med fersk kød, hvilket
bl. a. fremgår af den omstændighed, at slagterne i 1610 gav anledning til megen
klage, fordi de ikke havde haft tilstrækkeligt forråd af oksekød, havde taget
højere pris end den af øvrigheden fastsatte takst og ofte nægtet at sælge Groffenbrad (oksekød), hvis man ikke tillige ville købe lammekød. Øvrigheden
tillod derfor indtil videre alle inden- og udenbys folk at føre fersk kød til Ny
torv på de 2 torvedage, onsdag og lørdag, og sælge til hvem, der ville købe ;
dog måtte priserne pr. pund ikke være over 1 sk. for oksekød og 11/2 sk. for lam
mekød. Herefter har slagterne antagelig forbedret sig, men allerede i 1621
klages der atter, denne gang over at slagterne solgte magert kød til dyre
priser, hvorfor kongen den 25. april bød magistraten offentligt at lade forkynde,
at det herefter var tilladt alle, der ville gøre tilførsel med godt og fersk kød,
uhindret at drage gennem portene på torvedagene, hvor det stod enhver frit
for at handle med dem. Denne tilladelse virkede i forbindelse med visse af
magistraten udstedte vedtægter for slagterne, bl. a. om at sørge for ikke at
fattes kød, med til, at byens behov for kød i alt væsentligt kunne dækkes af
slagterne.
Handelen med køer, stude, svin, får og lam skulle ifølge en forordning af
2. juli 1684 som hidindtil foregå uden for byens porte, men hvis nogen kom
ind i byen med nævnte levende kvæg, skulle det falholdes på Gammeltorv og
ifølge samme forordning gælder :

»På Gammel-, Nye- og Vester-Torv (som er den store Plads ved VesterPort under Volden) saa og paa Pladsen ved Nørre-Port skal, baade Torve
dage og andre Søgnedage, falholdes efterfølgende, som til Vogns indkommer,
nemlig: Alle Slags Korn, Gryn, Erter, fede Varer; Item Kalve, Sviin, Gies,
Ænder, Høns, Duer og deslige; Item Kul og Brændeved, Høe, Halm, Strøelse,
Risekoste, Tøndebaand, alle Slags Eege-Tømmer. Og maae Amagere, Urtegaardsfolk og Fiskeblødere sidde ved Siderne, med hvis Haugevext, Fisk og
andet de have at sælge, dog saaledes, at ikke de Gaaende og Kiørende derved
forhindres.«
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Trommesalen i 1870’erne.

Københavns Bymuseum.

Det ser ud til, at der har været en ikke ringe handel med både store og små
kreaturer på det almindelige torv, Gammel-torv, indtil 1671, da hofslagter
Niels Olufsen tilbød på egen bekostning at indrette en plads uden for Vester
port til et almindeligt Øxen- og Kvægtorv tilligemed en dertil hørende Accise
bod. Dette bevilgedes 8. november 1671, og et kvægtorv med åbne båse blev
anlagt. Torvet fik navnet »Trommesalen«, hvilket sættes i forbindelse med, at
kvægmarkedet åbnedes og afsluttedes med trommeslag. Torvet lå på arealet
mellem den nuværende gade Trommesalen og Paladsteatret, der ligger på
den gamle banegårdshals plads. Herved fik handelen med kvæg et blivende
sted i 200 år, hvor der gennem årene herskede et stærkt og bramfrit leben.
Ejeren, der havde ladet foldene indrette, måtte oprindelig forpligte sig til at
vedligeholde foldene og til ikke at formindske deres antal eller størrelse. Han
skulle, hvis der var plads, modtage alle de kreaturer, som forlangtes indsat,
og måtte ikke fordre nogen betaling herfor ; men da det var skik og brug efter
en handel at drikke lidkøb, og indehaveren af kvægtorvet samtidig var re
stauratør, skulle han nok sørge for, at denne skik holdtes i hævd.
Hvad salgsstederne angår, lå slagternes eller, som de dengang kaldtes, kødmangernes boder ikke på torvet. De lå oprindeligt i Tydskemannegade (Skov
bogade og Vimmelskaftet) og flyttedes i begyndelsen af det 15de århundrede
til Bjørnebrogade, der heraf fik navnet ændret til Kødmangergade, nu Købmagergade. I 1443 bestemte Kristoffer af Bajern, at der kun måtte være 25
af disse boder, og i 1451 blev det bestemt, at kun de, der boede i de gårde,
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som fra »Arilds Tid« havde været kødmangerboder, måtte bruge kødmangerembedet. Boderne strakte sig fra Trinitatis Kirke til henimod Klareboderne.
I det 16de århundrede flyttedes boderne til Skindergade, hvor staden havde
ladet opføre boder, som nu fik navnet slagterboder, samtidig med at hånd
værket fik sit nuværende navn. Senere opstod der også slagterboder på andre
pladser. Slagterboderne i Skindergade blev ødelagt ved bombardementet i
1807. De følgende år fandtes der slagterboder på Ulfeldts Plads, Kultorvet,
Kongens Nytorv, ved Gammel Strand og ved Nikolaj Tårn.
Ifølge en bestemmelse af 1776 skulle kødhandelen henvises til visse dertil
indrettede stader. Udsalgssteder i private huse var i almindelighed forbudt
inden for voldene. Omkring 1843 behandledes spørgsmålet om hensigtsmæs
sigheden af opretholdelsen af et slagtertorv. Det mentes, at det offentlige
bedre end private kunne give udsalgene den i enhver henseende bedst mulige
indretning, og at det offentlige tilsyn med orden og renlighed samt med god
behandling af køberne ville være lettere og virksommere ved et samlet salgs
sted, samt at sælgerne af egennytte ville kontrollere hinanden indbyrdes.
Samtidig ville man undgå de ulemper, som kunne opstå for beboere i ejen
domme med kødudsalg, og endelig frembød et slagtertorv den fordel, at sta
dens beboere her havde et større udvalg og havde let ved at holde sig til de
sælgere eller varer, de hver fandt at kunne være bedst tjent med. Resultatet
blev, at kommunen i 1845 opførte 78 butikker ved Nikolaj Tårn på den sløj
fede Nikolaj kirkegårds grund, og dette slagtertorv, som i folkemunde fik be
tegnelsen »Maven«, var i de følgende år samlingsstedet for byens slagter
mestre.
I forhold til de hidtidige slagterboder betød de nye butikker med kælder
under og med indlagt vand et stort fremskridt. Butikkerne, for hvilke der var
fastsat en årlig leje, skulle stilles til offentlig auktion til bortlejning til slagterlaugets interessenter på 5 eller 10 år efter vedkommendes eget valg og skulle
tilslås dem, der bød den højeste årlige indfæstningssum udenfor den alminde
lige lejeafgift. Slagterlauget anså lejen for at være ansat for højt og mente, at
lejetiden måtte fastsættes til livstid for lejeren og hans eventuelle enke, da der
ellers efter lejetidens udløb for den lejer, der havde skaffet sig god søgning,
ville opstå ødelæggende konkurrence om hans butik. løvrigt ønskede lauget
i betragtning af de byrder, som lejen af de nye boder ville medføre, at salget
af kødvarer på Axel-Torvet (Gammel- og Nytorv) måtte blive indskrænket.
Ved den første auktion over slagterboderne, som blev afholdt den 23. juni
1846, faldt intet bud, og fremgangsmåden måtte ændres til, at det ved auktio
nen skulle meddeles, at der efter auktionen kunne indsendes skriftlige, forseg
lede tilbud på de ikke bortauktionerede butikker, og at de højeste bud ville blive
antaget. Endvidere blev laugets ønske om lejemål på livstid imødekommet.
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Slagtermester R. L. Møllers forretning, Vesterbrogade 62. 1855. Københavns Bymuseum,

Allerede få år efter var alt udlejet ved Nikolaj Tårn, og der opstod behov
for flere butikker. Da der ikke var plads til flere ved Nikolaj Tårn, blev der
1852 på Ulfeldts Plads, eller som pladsen nu hed på Gråbrødre Torv, opført
en bygning med 20 slagterbutikker. De tidligere på pladsen værende slagter
boder var blevet fjernet i 1842.
I 1886 blev det tilladt at indrette kødudsalg i private huse, hvilket medførte,
at handelen fra slagterboderne gik tilbage, og boderne på Gråbrødre Torv
blev på grund af ringe benyttelse og efter grundejernes ønske fjernet i 1902.
Ved Nikolaj Tårn holdt handelen sig længere, fordi der her var mange engros
slagtere, eller som de benævntes »Helvægtsslagtere«, og først, da der omkring
flæskehallen ved godsbanegården opstod et nyt engros handelscentrum for
kød, var tiden inde for nedrivning af »Maven«. 11917 gik den over i historien,
og herefter skete detailsalg af kød fra byens mange slagterbutikker.
Forinden kødet kunne sælges, måtte dyrene slagtes, og dette havde oprin
delig fundet sted i selve byen og ofte under meget uheldige forhold, hvilket
medførte, at slagtning blev forbudt her i 1577. Al slagtning skulle fremtidig ske
uden for portene, og byens statholder, Christopher Walkendorf, lod i 1583
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opføre et slagtehus uden for Vesterport, men det brændte under krigen 1658
—59. Tegning til et nyt offentligt slagtehus forelå i 1814, men planerne blev
ikke gennemført. Omkring 1850 var Vesterbro stærkt præget af de der boende
slagtere, der ved deres boliger havde indrettet slagtergårde og i nogle tilfælde
tillige kødudsalg. På samme tid var forholdene på »Trommesalen« nærmest
umulige. Foldenes antal og størrelse var for ringe, deres indretning og navnlig
befæstelse elendig. Et forsøg på at råde bod på pladsmangelen blev gjort ved,
at magistraten lod indrette nye folde på en del af det hosliggende hestetorv,
men det hjalp ikke stort, og under disse forhold blev en stor del af kvæg
handelen henlagt til gæstgiverierne på Vesterbro, som lå bekvemt for slag
terne.
Koleraepidemien i 1853 havde imidlertid skræmt sindene og vakt interesse
for forbedring af de hygiejniske tilstande, og dette i forbindelse med en for
ventet eksport af kreaturer til England rejste både spørgsmålet om et offent
ligt slagtehus og om et nyt kvægtorv. Efter mange drøftelser blev resultatet,
at kommunen i 1870 erhvervede den fornødne plads ved køb af ejendommen
»Enighedsværn«, beliggende mellem det nuværende Halmtorv og Kalvebod
strand. Efter at store opfyldningsarbejder var udført, opførtes Københavns
nye kvægtorv her i 1878—79. Det var indrettet med stalde og overdækkede
folde med plads til opstaldning af 600 øksne, 360 kalve, 600 svin og ca. 4.000
får og lam. Desuden fandtes der på det egentlige kvægmarked i fri luft stade
pladser for 1.100 kreaturer. Torvet åbnedes den 28. november 1879, og sam
tidig blev al handel på torvet »Trommesalen« ophævet. Det næste skridt blev
opførelsen af et offentligt slagtehus efter det såkaldte cellesystem, hvor hver
slagter fik sit rum at slagte i. Anlægget blev taget i brug 1883. Der rejste sig
allerede den gang megen protest fra slagternes side mod en forventet indførelse
af slagtetvang. Efter at der de følgende år var sket udvidelser af slagtehusene
og opførelse af en svineslagtehal og slagtehaller for kreaturer, kalve og lam,
vedtog kommunalbestyrelsen at henvise al slagtning inden for byens område
til de offentlige slagtehuse, og fra den 1. januar 1888 var al slagtning uden
for disse forbudt. Fra samme dato indførtes obligatorisk kødkontrol, hvor
efter alt til byen indført fersk kød skulle fremstilles til undersøgelse og af
stempling i de oprettede kontrolstationer. I slagtehallerne foregik slagtnin
gerne under veterinært tilsyn. Udviklingen på kvægtorvet medførte, da der
ikke som forudsat blev handlet i staldene, men på det åbne torv, hvor dyrene
ofte måtte stå i mange timer i al slags vejr, nødvendigheden af en stor lukket
markedshal for øksne, og en sådan med et areal på ca. 5.250 m2 og plads til
ca. 1.600 kreaturer opførtes og blev taget i brug den 28. november 1901.
Ved flytningen af kvægtorvet fra »Trommesalen« fulgte kreaturkommissio
nærerne og hele det gamle torvs liv, stemning og tone med til de nye omgivel-
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ser, hvor torvets traditioner fortsattes og stadig hævdes. Lidkøbet fulgte også
med. I den travle tid med lammehandelen var der ved foldene anbragt store
tønder med øl, og her udskænkedes øl i krus à 10 øre pr. stk. Der solgtes ca.
100.000 lam årlig. Der handles stadig under anvendelse af et kraftigt og bram
frit sprog møntet på både dyr, køber og sælger, og handelen sluttes ved det
bekendte håndslag. Der er i tidens løb handlet med såvel slagtekreaturer som
levekvæg, herunder lødekøer til koholderierne, så længe de eksisterede.
I de første 20—30 år af det nuværende kvægtorvs historie handledes alle
dyrene efter skønsmæssig anslået vægt. Der regnedes i lispund og dalere længe
efter indførelsen af nugældende møntsystem, og de slagtere, der foruden at
foretage den rigtige bedømmelse af kvaliteten bedst kunne bedømme vægten
og så få håndslag på handelen efter en vægt, der lå et godt stykke under den
virkelige, gjorde de bedste forretninger.

Som foran omtalt blev der allerede omkring 1610 givet tilladelse til, at der
indtil videre af alle indenbys og udenbys folk måtte føres fersk kød til Nytorv
på de 2 torvedage, onsdag og lørdag. Efterhånden som byen voksede, blev
tilførslerne af slagtet kød stadig større, og da kødets kvalitet ikke altid var den
bedste, ligesom selve kødet kunne lide hårdt under den lange, besværlige trans
port til hovedstaden, var den obligatoriske efterkontrol en nødvendighed.
Omkring 1880 blev mængden af kød, der solgtes på torvet, Gammel- og
Nytorv, anslået til 1/8 af byens kødforbrug. Det var bønderne og de såkaldte
landslagtere, som til at begynde med drev denne handel, der imidlertid ud
viklede sig til, at også mange prangere eller handelsmænd solgte kød på
torvet og under omstændigheder, der gav anledning til megen kritik såvel af
kødets beskaffenhed og dets behandling som af, at det blev tolereret, at per
soner, det i henhold til torveordenen måtte være forbudt, drev handel på
torvet. Oprindelsen til denne prangerhandel ligger sikkert i, at bønderne ved
torvedagens slutning overlod det usolgte kød og flæsk til karlene i gæstgiver
gårdene, for at disse kunne søge det solgt den følgende dag. Der blev klaget
over denne kødhandels beskaffenhed af slagtermestrene, der anså den for at
være skadelig for deres egen handel og på grund af de dårlige varer også for
forbrugerne. Ved kommunalbestyrelsens behandling af sagen var oplyst, at
der på de store torvedage, tirsdag og fredag, var 50—60 landslagtere og nær
mest lige så mange handelsmænd. Selv om der var godt kød på torvet, var der
også dårligt kød, der beskrives som løst og meget magert ofte hidrørende fra
dyr med tuberkulose og perlesyge i så høj grad, at dyret var udtæret indtil
døden. Meget af dette kød indsendtes hertil fra provinsen af den simple grund,
at det blev vraget på kreaturernes hjemsted. Når dertil kom, at varen blev
tildels udbudt i snavsede, åbne vogne og i bedste tilfælde tilsølet af støv og
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anden urenlighed, måtte det siges, at forholdet var så slet som muligt. Selv
om man mente, at det ifølge torveordenen var forment handelsmænd, der
hørte hjemme i byen, at føre varer til torvet, ville man ikke indskærpe dette,
fordi det dels ville være ilde set og dels være af liden virkning, og det forekom
derfor rettest helt at afvise denne handel fra torvene, altså også for land
slagternes vedkommende. Disse kunne henvises til at leje boder enten ved
Gråbrødre Torv eller Nikolaj Tårn. Resultatet blev, at retten til forhandling
af kød, røget og saltet flæsk på Gammel- og Nytorv ophørte den 17. januar
1885. Afgørelsen vakte en del utilfredshed hos forbrugerne, og det ses, at for
retningsføreren for »Socialdemokratisk Samfund« indsendte andragende om
tilbagekaldelse af ændringen, men uden resultat.
På Gammel- og Nytorv måtte herefter handles med slagtede svin, flæsk i
sider samt hoveder og ben af svin, alt i fersk tilstand, slagtet eller levende
fjerkræ, æg, smør, hele oste, kartofler samt alle slags sædevarer (ax og bælg).
Samtidig sluttede torvetiden kl. 2. Hermed må torvehandelen med flæsk
siges at være blevet engros handel, og kødet var indtil videre ophørt at være
torvevare, men for dette sidste gik det anderledes end tænkt. Forbudet mod
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torvehandlen med kød bevirkede blot, at handelen af entreprenante handelsmænd blev henlagt til gæstgivergårdene i Vestergade m. fl. gader. Dette for
anledigede »48 med landvæsensprodukter en gros handlende« til i 1886 at
andrage om, at denne handel måtte bringes til ophør eller i alt fald hæmmes.
Andragendet blev henvist til behandling i forbindelse med torveforholdenes
ordning og har måske nogen andel i, at der på torvepladsen i Ny Stormgade
fra den 1. juni 1888 blev torv hver tirsdag og fredag for handel med slagtede
kreaturer (derunder ikke svin) i hele, halve og kvarte kroppe, hele kalve, får
og lam i tiden 5—9 eller 6—10 formiddag. Et torv, der så vidt vides, aldrig
kom i gang. Handelsmændene i Vestergade og omegn fik større og større
kommissionsforretninger. De solgte kødet i gæstgivergårdene og flæsket på
torvet, der nu var opdelt således, at kommissionærerne solgte flæsk på Nytorv
fra vogn uden forspand, medens Gammeltorv var reserveret bønderne med
deres produkter og andre sælgere, hvoraf særlig skal nævnes »Valbykonerne«,
hvis største forretning lå i, at de opkøbte næsten alle de tilførte høns, og det
var mange, fik dem kørt til Valby, hvor de slagtede dem, for næste dag at
sælge dem på torvet. Det fortælles, at »Valbykonerne« var de eneste, der havde
forstand på denne slagtning.
Flæskehandelen var af meget stort omfang. Flæsket fra Sjælland blev indtil
år 1900 for en stor del kørt hertil ad landevejen; en afstand på 10 mil skræmte
ikke bønderne, der om sommeren hovedsagelig kørte ind om natten, men
efterhånden kom det meste pr. bane. Når varerne ankom, kørte kommissio
nærerne dem fra modtagelsesstedet, det være sig gæstgivergårdene eller jern
banen, til kødkontrolstationen ved kvægtorvet og derfra til deres handelssted.
Tirsdag og fredag var fortsat de store torvedage. Når sælger og køber, ofte
efter megen tingen om prisen, hvor det kunne dreje sig om | øre pr. pund,
havde afsluttet handelen, fik køberne grisene båret ned til vægte i kældre i
omliggende ejendomme og afregnede derefter. De fleste købere havde egen
befordring (trækvogn), medens de større aftagere fik det købte leveret tilkørt.
Det gik med dette flæsketorv som med andre torve med stigende omsæt
ning, det blev for lille, og desuden var det — som allerede foreslået i 1886
— det rigtigste, at flæskehandelen fandt sted i en torvehal. En sådan blev
opført ved den nye godsbanegård og taget i brug den 15. april 1910. For
varer, der ankom i jernbanevogne, var der ført jernbanespor til en ved hallen
anlagt aflæsningsrampe. Varer, der tilførtes pr. vogn eller lastautomobiler,
aflæssedes ved porte på siderne af hallen. Udenom hallen var god plads for
købernes vogne. Foruden salgshal var der kølerum, lokaler for administration,
trikinkontrol, laboratorier m. m. Kødkontrolstationen blev samtidig flyttet fra
kvægtorvet til flæskehallen. Størstedelen af hallen, der var forsynet med op
hængnings- og giidestangssystem var forbeholdt salg fra kommissionærer af
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hele, halve og kvarte kroppe, alt efter dyreart, men der fandtes også stade
pladser til udlejning til slagtere og høkere, som havde borgerskab (nærings
bevis) her i staden. På disse stadepladser kunne der til forsyning af forhandlere
foretages udhugning og forhandling af kroppe i mindre dele ; desuden måtte
der sælges slagtet fjerkræ og patentpakkede æg, disse sidste ikke i mindre par
tier end 4 snese. Torvetiden var lang i forhold til nu, nemlig 4 timer om vin
teren og 5—7 timer om sommeren. Den blev senere ændret til hele året at
være kl. 7—10. Salget fra staderne af mindre dele af kroppe varede kun få
år og foregik derefter i hosliggende private forretningsbygninger.
Flæskehallen var, som det også fremgår af navnet, tænkt som torvehal for
flæsk og desuden for fjerkræ og æg, alt engros, men kommissionærerne, der
jo hidtil også havde handlet med kød i gæstgivergårdene, overførte denne
handel til flæskehallen, og tilførslen af okser og kalve steg, selv om de gamle
slagtermestre holdt fagets traditioner i ære og købte og slagtede deres kreatu
rer. Endnu nogle år var forholdet mellem mestre og svende som tidligere, da
svendene arbejdede såvel i slagteriet som i butikken. Efterhånden som flere
slagtere gik over til at blive kødhandlere, som købte deres varer i flæskehallen,
steg tilførslen af kød meget betydeligt. For at bøde på den herved opståede
pladsmangel, blev fjerkræhallen i 1926 flyttet til en særlig hal, bygget i for
bindelse med flæskehallen. Denne aflastning af flæskehallen betød imidlertid
intet på grund af yderligere stigning i tilførslen, og da de offentlige slagtehuse
på samme tid trængte til en modernisering, og de af grossister og fabrikanter
øst for flæskehallen opførte virksomheder i Syndergårdsgade og Mitchellsgade
for størstedelens vedkommende var dårlige og trange, blev spørgsmålet om
en omordning af Københavns torve- og slagtehaller taget op. Resultatet vil
være kendt; på kvægtorvets, de offentlige slagtehuses og det nedlagte Vestre
Gasværks arealer blev byens forsyning med kød, flæsk og fjerkræ samlet i det
anlæg, som københavnerne hurtigt gav det populære navn »Kødbyen«. Dette
er også lettere end det officielle navn »Københavns torve- og slagtehaller«.
Den nye, store slagtehal blev taget i brug den 5. oktober 1932, medens salgs
hallerne for kød, flæsk og fjerkræ blev åbnet den 15. april 1934.
Det samlede anlæg dækker et areal på i alt 154.500 m2 eller ca. 28 tønder
land. Herved lykkedes det at få samling på kvægmarkedet, det offentlige
slagtehus med tilhørende svalehal, kød- og flæskehal for engros salg, fjerkræ
hal og en stor bebyggelse med forretnings-, lager-, kontor-, arbejds- og fabriks
lokaler med moderne installationer: elevatorer, lys og kraft, varme, varmt
og koldt vand, damp og kulde.
Ved udformningen af bygningernes placering på arealet og etablering af
sporanlæg med tilhørende ramper samt aflæsning for lastautomobiler blev
skabt et hovedcentrum for engros handelen og for levnedsmiddelindustrien.
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Oldermand Anders Jensen indvier den nye slagtehal 5. oktober 1932.

Anlægget tjener ikke alene til forsyning af København, men også af dennes
omegn, som i denne forbindelse går langt mod syd og vest og også omfatter
det meste af Nordsjælland, Helsingør indbefattet. Hidtil synes det at have
været muligt at følge med i udviklingen og foretage den nødvendige tilpasning,
i hvilken forbindelse det måske er værd at nævne, at medens jernbanen i sin
tid overtog det meste af landevejstransporten til København, er det nu lande
vejenes store lastautomobiler, der tager transporten fra jernbanen. Det skal
også nævnes, at udviklingen har medført, at den oprindelige øksnehal på
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kvægtorvet med plads til ca. 1.600 kreaturer er blevet reduceret til den halve
størrelse, og at den frigjorte halvdel naturligvis er blevet overtaget af auto
mobilerne.
Der er næppe grund til at redegøre for de enkelte anlæg eller virksomhedens
kapacitet og arbejdsgang. Kødbyen vil være de fleste slagtere bekendt, men
skulle der være nogle, der ønsker at bese den, er der altid åbent hus for in
teresserede.
Ser man til slut på slagternes virke i København, er billedet skiftet stærkt
i de sidste 50 år, ved at langt den største del af byens forbrug af kød og så
godt som hele dens forbrug af flæsk indsendes i slagtet stand.
Sundhedsmæssige forskrifter, moderne butikker og tidssvarende kunde
betjening stiller nye, store krav til slagterne, hvilket standen søger at opfylde
bl. a. ved en grundig såvel praktisk som teoretisk lærlingeuddannelse.
Slagteren med truget på skulderen, den sorte stive hat skubbet lidt tilbage
i nakken, det hvide forklæde og ikke at forglemme »ravrøret« er forsvundet
ligesom den tid, hvor de unge damer fra »Magasin« og Fonnesbech om mor
genen lagde vejen til arbejdet om ad slagterboderne ved Nikolaj. Kan hænde,
at de særlige »slagternæver« er færre nu ligesom de gamle handskemager
skilte, men slagternes særpræg eksisterer stadig, og det må håbes, at dette sær
præg fortsat må være friskhed, kraft og hjertevarme.

Hans Smidth (1839-1917) : Scene fra jysk marked. 1895. Privateje.
På markedspladsen står køerne til den ene, og hestene til den anden side. Prangere og bøn
der kommer sammen for at handle. I teltene er der beværtninger, hvis hovedopgave er at
skaffe drikkevarer til lidkøb, særlig brændevin og kaffe til kaffepuncher til 10 øre pr. stk.
Den livlige, men dog besindige, jyske markedsstemning har Hans Smidth gengivet på sine
markedsbilleder, som han malede i 1890’erne. Hans Smidth hentede særlig sine motiver fra
jyske bønders dagligliv; billedet her skal være fra Herning marked.

EN SKITSE OVER DANSKE MARKEDER
»Tyve kroner for at trække et kobbel heste til Hjallerup! «
Af mag. art. Hans Lassen.
De gammeldags markeder med deres store opbud af kreaturer og heste er
ved at uddø i Danmark. De moderne eksportmarkeder har en ganske anden
karakter. Vore dages transportmidler har bl. a. medvirket til at ændre billedet;
først kom jernbanerne, og i den sidste menneskealder biltrafikken. Kontakten
med verdensmarkedet er nærmere end nogen sinde, og prisdannelserne sker
både hurtigere og mere ensartet. Det enkelte markeds betydning synker.
Hertil kommer, at mens hestehandelen i gamle dage var af en overordentlig
betydning, er den i de allersidste år svundet ind til praktisk talt intet; først
bytrafikkens mekanisering, og derefter landbrugets, har efterhånden gjort
hesten til en gammeldags foreteelse.
Markedernes sekundære betydning er også svundet ind. Tidligere var det
på markederne, man traf fjernere boende slægt og venner, aftalte økonomiske
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og andre vigtige, bindende overenskomster. Større indkøb til virksomheden og
husholdningen hørte også hjemme på markedet. Dette gøres både lettere og
hurtigere i vore dage uden at ty til markedet.
Det forhold, der har holdt sig længst, er markedet som ambulant forlystel
sescentrum. Forlystelserne må altid have betydet meget for markedet og for
markedsgæsterne. I alle beskrivelser af gamle dages markeder spiller de en
dominerende rolle.
Markederne er ved at forsvinde, og erindringerne er ved at blegne. De
gamle, der var med til tidligere tiders markeder, hvor traditionerne fra endnu
ældre tid levede, dør. Kun lidet af, hvad de kunne fortælle, er bevaret.
Vi kender i dag de almindeligste træk ved markederne. Vi ved at kreaturerne
blev drevet til markederne af driverne ; vi ved at der blev handlet og handlet
kontant af handelsmændene eller prangerne. Vi ved nogenlunde, hvor mar
kederne har været, og at de er blevet flyttet, efterhånden som trafikmidlerne
ændrede karakter.
Nok er tidligere tiders markeder så godt som forsvundet, og nye former
kommer i stedet. Men disse nye former er altid bygget over de gamle mønstre,
så for at forstå dem, er det ikke uvæsentligt at kende de gamle.
Man kunne tænke sig en stor videnskabelig undersøgelse over markeder.
En sådan undersøgelse er års arbejde af en mands liv!
Man burde undersøge, hvor gamle markederne er. Nogle er nemlig meget
gamle. Allerede Adam af Bremen, der beskrev Danmark, som landet så ud,
da han levede, fortæller om danskernes udmærkede heste, der var efterspurgt
udenlands. Adam af Bremen var kannik under Hamborgs ærkebispestol på
Svend Estridsens tid. På een eller anden måde må disse heste være blevet
handlet på markeder. Vor viden om hine dages hestehandel er dog meget
mangelfuld. Men op igennem Middelalderen har markederne blomstret.
Svage spor må de have efterladt i arkiverne, for retssager har næppe kunnet
undgås.
Det ville være vigtigt at få kortlagt disse markeder. I reglen har de vel haft
deres plads ved vejkryds, hvor hovedveje mødtes. Fra senere tider finder man
undertiden marked i nærheden af møller, særligt vistnok vandmøller. Her var
plads og her var ordentlige vejforhold, her var godtfolk vant til at komme.
Det ville være interessant at følge markedernes flytning gennem middelalderen,
nyere tid og helt op til vore dage. Vi kan gætte på, at trafikmidlerne har betydet
meget for placeringen. Men også andre forhold kan have spillet en rolle. Fra
12.—13. århundrede har de store nordtyske byers forsyning af kød været af
en enorm betydning for udviklingen af de danske markeder, en tradition, der
muligvis har sat spor den dag i dag. Kaster man et blik i en moderne markeds
kalender, ser man, at størstedelen af markeder ligger i Jylland. Man kan
9
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f. eks. også se, at hestemarkeder er placeret i landsbyer ved godser, hvor man
den dag i dag er interesseret i heste og hesteopdræt. Der er således hestemar
keder i Ejby på Fyn og i Hammel i Jylland. Ejby ligger ved Wedellsborg,
Hammel ved Frijsenborg. I Hammel er der hestemarked den sidste torsdag
i hver måned, i Ejby er der hestemarked 13. marts og 25. september. Og når
en by som Randers i sin tid havde sine berømte hestemarkeder, er der jo ikke
tvivl om, at det skyldtes, at der lå dragoner i byen. Hele denne økonomisk
sociale baggrund for markederne kræver et stort og indgående studium. Vel
er der samlet en del oplysninger sammen i lokalhistoriske årbøger, og disse
oplysninger er overordentlig værdifulde, men for at få det samlede billede af
markederne, må de bringes ind under en »fællesnævner«.
Andre forhold, som man kunne ønske at få til bunds gående besked om, er
handelsformerne og handelsmoralen. Kreaturhandel er og har vistnok altid
været kontant. Hele markedets grundide, at på en bestemt dag kommer folk
sammen for at handle med bestemte ting, forlanger kontant handel. Der
dukker mange gamle kendinge op på et marked, men der er også mange
fremmede. Markedet er i hele sin karakter langt primitivere end den handel,
der drives af den fastboende købmand, som handler på grundlag af kreditter
med fastlagte betalingsterminer. Der er en principiel dybtgående forskel på de
to former for handel. Dette forhindrer ikke, at de gamle beretter om nøjereg
nende punktlighed i pengesager. Man lånte penge af hinanden, og man kunne
udskyde betalinger, men alt skete på grundlag af mundtlige aftaler og personlig
tillid. Det er forståeligt, at de gamle, de gamle er i denne forbindelse de menne
sker, hvis erindring dækker slutningen af forrige århundrede, men som anta
gelig i sig har bevaret traditioner, der går meget langt tilbage — at de gamle
stadig gentager historier, hvis pointe er den, at en handelsmand betaler alt,
hvad han skylder, og begynder forfra som studetrækker. Han gør dette, selv
om der ikke er en skygge af papir mellem ham og hans kreditorer. Det har
været hårdt. Men nøgternt bedømt er mandens handling logisk og helt for
ståeligt. Tilliden til ham er ikke blevet svækket på markedet. At hans likvide
midler er sluppet op, er lige til og enkelt, at han har taget fejl af konjunkturerne,
er mere betænkeligt, men menneskeligt; men det, at han betaler enhver sit,
gør det muligt for ham at komme tilbage igen, hans ord er godt nok. Man kan
også vende sagen : det ville være umuligt for ham at komme tilbage, hvis han
fik ord for ikke at ville betale enhver sit !
Naturligvis måtte en undersøgelse af handelsformer og handelsmoral gå
over arkiverne, hvor retssagernes papirer er gemt. For selv om handelen
i almindelighed har været præget af den største personlige hæderlighed, vil
der uvægerligt gå en strime af retssager i hælene på hvert marked, og meget
om almindelig skik og brug ville kunne læses ud af dokumenterne.
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Selv om der, som det er fremhævet her, mangler den store grundige viden
skabelige undersøgelse af den danske markedshandel, eller som Århus Amts
tidende udtrykte det for nogle år siden (12.2.1953): »Maaske er det Tid for
Nationalmuseets tredie Afdeling at søge at bevare et Indtryk fra de smaa
Markedspladser«, er det dog muligt at trække nogle få karakteristiske linier
op, og skitsere et billede af markederne. Dette skyldes spredte oplysninger i
museernes arkiver og beretningerne i landets aviser; men det skyldes også, at
forfatteren Salomon J. Frifelt i forskellige af sine værker, bl. a. Ad jydske Veje
sønderud (udgivet af Vestjysk Eksportforening 1935) har gjort et ikke ringe
arbejde med at samle de spredte oplysninger, dels fra arkiver, dels fra små
meddelelser i de lokalhistoriske årbøger — der er overordentlig værdifulde,
fordi de giver de mange, små, let oversete træk; desuden har han interviewet
de gamle, der levede endnu for et kvart århundrede siden.
Som allerede nævnt, markeder går uendelig langt tilbage i tiden. De opstod,
som f. eks. Løgum kloster marked omkring kirken, hvor meget folk samledes
ved de store messer. I Løgum kloster var det Bartholomæus messen d. 24.
august, der samlede folk. Men disse markeder var i reglen lige så meget eller
mere krammarkeder. Disse var meget farverige og trak netop meget folk til
sig. Og krammarked var der naturligvis ofte sammen med kreaturmarkederne.
Krammarkederne ophævedes i 1882.
Det afgørende for kreaturmarkederne var dog frigivelsen af studehandelen
i 1788. Indtil da havde det været forbeholdt adelen at sælge stude. I slut
ningen af 18. århundrede var konjunkturerne gunstige for landbruget i Dan
mark. Studehandelen, i hvert fald den lovlige, steg enormt efter frigørelsen.
1787 havde udførslen kun været på 5654 stk. Allerede i 1794 var den oppe på
22116 stk. Selvfølgelig vedblev herregårdene endnu i lang tid at ligge i spidsen
med studeopdrættet, der lige op til 1880’erne var det væsentlige for kreatur
handelen. Studene blev nemlig ofte købt i hold, og da herregårdene havde
lettere end bønderne ved at skabe en ensartet kvalitet, lå de i spidsen. Øst
kystens stude var større og mere højbenede end i det øvrige land. Her fra var
studene fra Stensballegård og Åkær særlig kendte.
I løbet af forrige århundrede voksede markederne sig store. Holstebro havde
et meget stort marked, der blev holdt i flere dage. Pår markedet i Viborg
handledes de berømte stude fra Himmerland. Lund og Vorbasse havde også
store markeder. Varde markedet overfløj i sidste halvdel af århundredet
markedet i Ribe. Da studehandelen mistede sin betydning, blev hestemarke
derne af stadig stigende vigtighed. Og det er et gennemgående træk i de gamles
beretning, at de selv — eller oftest deres fædre gik fra studehandel over til
hestehandel. Her kan nævnes Hjallerup marked, der blev bestemmende for
priserne for heste. Den sidste meget store opblomstring fik hestehandelen under
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første verdenskrig 1914—18. I krigens begyndelse handledes en god hest til
500/600 kr., senere kom prisen op på 1000 kr., og da priserne var på det højeste
kunne de ligge på 4000 kr. for en hest.
De store markeder lå dels i købstæderne, dels på landet.
I Ribe, der ikke havde nogen markedsplads i slutningen af forrige århun
drede foregik handelen på gaderne og på torvet omkring domkirken, desuden
handledes der meget på gårdspladserne i de store gæstgivergårde, hvor krea
turer og heste var opstaldede. I Esbjerg, hvor der hver uge holdtes fedekvægsmarked, handledes der også på torvet. I Varde lå markedspladsen i udkanten
af byen mod nord og vest. Markedet i Ålbæk lå ved vandmøllen. Her var rela
tivt gode vejforhold, her kunne være græsning, og her var under alle omstæn
digheder vand til dyrene. På markeder, hvor der handledes med både kreaturer
og heste, havde man hestene på den ene side, kreaturerne på den anden.
Havde en mand begge dele at sælge, skaffede han sig en plads midtvejs. De
omliggende gårde var naturligvis inddraget i markedslivet. Her staldedes
op. Og de største handelsmænd holdt til i bestemte gårde. Der fortælles således
om Grygård ved Ålbæk, at længernes ydermure både ind mod gårdspladsen
og ud mod marken var forsynet med jernringe 1 % alen over jorden og med
3 alens afstand. Gennem ringene blev trukket et tov, og ved tovet bandtes
kreaturene, efterhånden som de blev leveret. Selv foran stuehuset var der
en række sten med en jernstang hen over toppene. Også her blev der bundet
kreaturer. Pladsen var delt op mellem de handlende. F. eks. havde den store
kreaturhandler Jens Kløj fra Jedsted den vestlige sidelænge inde i gården.
Vel var disse markeder store, og omegnens befolkning ordnede næsten sin tids
regning efter markederne. Men de var dog intet imod de store markeder,
der op mod midten af forrige århundrede holdtes i Husum og Itzehoe, og
hvor der handledes stort. En drift stude kunne være på 800/900 stk. Mindste
enhed ved salg var et par, der kunne koste 120/140 rd. Man betalte med sølv
mønter. De store handelsfolk kørte til marked med det tunge jernbeslagne
pengeskrin i vognen, mens deres drivere drev studene frem. Det kunne blive
til mange tusind dalere i sølvmønt, der skulle fragtes hjem. Naturligvis har
den folkelige fantasi hæftet sig ved disse bjerge af sølvmønter. Man fortalte,
at når pengene ikke kunne rummes i skrinet, kom de i en egetønde, ja, gik det
helt drabeligt til, blev de skovlet op i vognen, som en bonde skovler møg!
De gamle fortæller gerne, hvor dygtige man var til at vurdere. Salomon
Frifelt gengiver Therkild Therkildsens udtalelse herom. Therkild fra Randrup
var født 1853, og kunne ikke huske, hvornår han var begyndt at handle, det
havde han gjort altid. Om at vurdere sagde han: »Forstaa at vurdere et Krea
tur i en Snarhed, naar saa mange skal købes ind Stykkevis. —Ja, det maa ikke
ta lang Tid. Æ har altid haft let ved at kende mine Kreaturer. Æ har aldrig
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haft saa mange købt sammen, saa æ ikke kunde ta hver enkelt ud af Flokken
og sige, hvor den var købt, og hvad æ havde givet for den.« Det var også vigtigt
at købe ind, så der ikke spurgtes, at storopkøb var i gang, da noget sådant ville
få priserne til at gå i vejret. Niels Karhorst, født på Lille Bølling ved Skjern
1863, fortæller om sin fader, at han evnede dette. »Men Far havde let ved at
faa købt. De mærkede det knapt nok paa Markedet, naar han købte op. Men
naar Handelsfolkene fik deres Flokke samlet, havde Far altid de fleste.«
Mønstringen af de kreaturer eller heste, man ville købe måtte dog i alminde
lighed være indgående. Man skulle jo nødig købe dyr med skjulte fejl. Ved
markederne, som de tog form efter at studehandelen var ophørt, hører denne
syning med til billedet. Karl Fausing fortæller om sommermarkedet i Grenå
omkring århundredskiftet (Grenå Folketidende 28.6.1953). »De [hestehand
lerne] synede Hesten forfra og bagfra, kikkede den i Øjnene og i Munden og
maalte dens Højde ved at sætte Hagen til dens Skulder og kunde derved paa
det nøjeste sige, hvor mange Tommer den var over ti Kvarter, for saa maaske
til sidst at forlange den mønstret og travet. — Koen blev befølt paa Yver og
Mælkeaarer, nappet i Siden og dens Horn nøje undersøgt for Alderens Skyld,
og Pattegrisene blev løftet op i det ene Bagben.« Og han fortæller den gamle,
evigt varierede historie om koen, hvis skjulte fejl på forespørgsel blev opgivet:
». . . den giver kun lidt Mælk med den ene Patte.« Det var rigtigt nok, men
den gav til gengæld slet ikke noget med de andre tre!
Handelsmoralen var i og for sig sund nok. Det var lige børn, der legede, så
man havde at se sig ordentlig for. Som Frifelt hører Jacob Rask (f. 1843) sige:
»Ja se, klippe en Mand lidt i en Handel, det var jo en ærlig Sag. Men i Penge
sager var vi sku rele den Gang.« Men i almindelighed forudsatte bønderne
vistnok en vis hæderlighed hos handelsmanden. I hvert fald fortæller gårdejer
Peter Sørensen, der er født 1875, i en oplysning til Nationalmuseet (NEV nr.
10488), om hvorledes han som ung begyndte at købe kreaturer: »Naar man
købte Dyr paa Markedet undersøgte man det, saa godt man forstod, og for
Resten stolede man paa Sælgerens Ærlighed.« Selvfølgelig gik det ikke altid lige
godt. »... Alligevel kunde der komme Voldgiftssag og Proces.«
Frifelt fortæller en historie om pålidelighed i pengesager. Hans Breinholt
i Give var til marked i Flensborg med heste i 1848. Markedet blev imidlertid
ikke til noget, for oprøret brød ud. Hans Breinholt forlod over hals og hoved
byen. Forinden havde han solgt et par heste, men ikke fået pengene for dem.
Men Breinholt mente, at manden var god nok. Det var han også. 37 år efter
kom pengene, helt ovre fra Utah i Amerika. Det var ganske vist Breinholts
søn, der fik dem. Men betalt blev de, uden noget som helst skriftligt krav.
Markederne var de store begivenheder for bønderne. Turen til markedet
er mejslet ind i deres erindring. En historie dukker atter og atter op. Det er
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beretningen om, hvorledes de som 10/12-års knægte bliver sendt af sted til
marked for første gang, drivende en flok stude. De starter tidligt om morgenen,
kl. 4 eller kl. 6, alt efter hvor langt der er til markedet. De er trætte, men stolte,
når kreaturerne er blevet solgt, og derefter nyder de markedets herligheder.
Alligevel kunne det vække opsigt, når drengen var lille og dog klarede ærterne
fint. Således som det gik med den tiårige søn til Jørgen Svendsen fra Hunde
vad. Faderen havde købt nogle stude på markedet i Ålbæk. Da den lille fyr
svang sig op på den ene store stud og svingede med kasketten idet han drog af,
blev folk ved at kigge efter ham, så længe de kunne se ham (NEU 10308).
Det var almindelig skik, at drengene kom med til marked når de var en halv
snes år. De skulle lære at handle og i det hele taget at begå sig på et marked.
Når bønderne selv var så flittige markedesbesøgere, uden at de i og for sig
handlede ret meget, var det fordi de på den måde kunne holde sig à jour med
priserne, og forlange den rigtige pris, når der kom opkøbere hjem til dem på
gården. Man gik rundt og lugtede til stemningen. Det almindelige var, at
manden og hans kone tog til marked om formiddagen, da den egentlige handel
stod på. De vendte så tilbage ved middagstid, og derefter kunne de unge tage
af sted.
For de unge var markedet en festdag. For dem står i hvert fald i erindringen
alle markedets fornøjelser i et gyldent skær. Der er een oplysning, der går igen
i erindringer fra Vestjylland. Det er, at på efterårsmarkederne så de den eneste
gang om året frugt ! Ellers synes karrussellen at have været den altoverskyggende
oplevelse. Den blev som bekendt trukket af en hest. Var man heldig kunne
man få sig en ekstra tur. For inde i midten af karrussellen stod en mand med en
ring, og kunne man fange den, vandt man ekstraturen (NEU 10488).
Utyskestreger kunne drengene finde på, og durkdrevne var de. Hans Jensen
fra Lunde Møllegård to mil fra Varde fortæller (Nationalmuseet, NEU 10308),
hvorledes han, engang han var blevet smidt ned fra en karrussel, da han på
Ålbæk marked ulovligt forsøgte at få en gratis tur, sammen med en kammerat
gemte sig under bordet i en til skænkestue omdannet bondestue. Markeds
folkene sad og drak kaffepuncher — til ti øre stykket, fremstillingspris 3 øre ! —
og spillede firkort. Der trillede ustandselig 2- og 5-ører ned til drengene.
Pengene tilegnede de sig. De kom ovenikøbet ud af stuen uden at blive opdaget.
Så nød de livet for nyerhvervede penge.
Ungdommen købte honningkager, 10 øre for et bundt med fem kager.
De købte også rødt glaserede kagemænd og -koner eller -hjerter med påklæbede
småsedler med fyndord: »Giv mig dit Hjerte / saa lindres din Smerte« eller
»Er vi for unge / hvad gør saa dette I Vi siger lidt modig / det Tiden vil rette.«
Sådanne fine markedsgaver kostede 5, 10, 25 øre stykket.
Foruden beværtningsteltene, der var nødvendige, fordi der hele dagen skulle
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drikkes lidkøb, fortrinsvis i kaffepuncher, var der dansetelte, hvor der om afte
nen dansedes 5- eller 1 O-øres danse. To mand leverede musikken, der næppe
kunne høres, og to mand sørgede for at indkræve pengene.
Alle omtaler kraftprøven. De unge, der ikke handlede nok til at komme til
at komme til at drikke lidkøb, tog revanche ved at vædde om kraftprøven og
fik noget at drikke på den måde. Der nævnes mange forskellige former for
gøglere på disse markeder, men een skikkelse går ustandselig igen: professor
Labri. Han har været på vest-, midt- og østjyske markeder, han har været
på Fyn og på Sjælland. I Holbæk faldt hans telt engang om. Han blev uvenner
med drengene, fordi han skældte dem ud og påstod, at de havde væltet det.
De var dog vistnok uskyldige.
Markederne er nu ved at forsvinde. Grundlaget for dem er ændret. Kreatur
handelen foregår på andre måder. Eksportmarkederne finder sted i store
haller, hvad enten det er i Hamborg eller København. Men det gamle hånd
slag, der beseglede handelen, er dog stadig bevaret. Der er en finesse ved
håndslaget. Det er ikke selve håndslaget, der afgør den endelige handel.
Hænderne slås mange gange sammen under en handel, men det er et for uden
forstående umærkeligt nik eller kun et blink med øjnene, der slutter handelen.
På de gamle hestemarkeder trænger maskinerne frem. Man kan anføre
Jydske Tidende, Haderslevudgaven for 16. August 1952. Der er to ting, der
ændrer markedets karakter. Forlystelserne har taget overvægten: »Markedet
[Løgum Kloster Mærken] er en Blanding af Tivoli og Dyrehavsbakke, en
Folkefest i det helt store Format.« — Og landbrugets mekanisering mærkes —
»Og fra Maskinudstillingen, der hvert Aar bliver større, høres Motorernes
Larm.« Mange markeder er ligesom Rymomgårds forsvundet. Vestkysten bragte
den 14. oktober 1954 et gammelt fotografi fra Skibsbroen i Tønder med en tekst
om det gamle maleriske fåremarked her. Teksten slutter med, at i 1925 hørte
fåremarkedet på Skibsbroen op. Nu handles der fra mark og stald.
Lad os slutte med at nævne Fåremarkedet i Ho. Det finder stadig sted hvert
år i august. Nu er det så stor en sjældenhed, at det er stof i aviserne. Markedet
er en begivenhed, der trækker tusinder af turister til. Selvfølgelig er det ind
rammet af et kæmpeopbud af Tivoli-fornøjelser. Fårene rører det dog ikke.
»Tivolibyens muntre larm rykker dem ikke ud af deres væsens holdning, de er
så fast forankret i deres sindelag som deres ben på jorden.« Således skriver
Haakon i Vestkysten, Vardeudgaven 25. august 1952. Han giver en malende
skildring af de tusind får der drives sammen under ledelse af »landets eneste
aktive fårehyrde, Aage Skovbjerg. På markedet ser de gamle hestetrækkere
til. De føler sig overflødige. Een af dem siger: »I gamle dage var der noget
ved det. Tyve kroner for at trække et kobbel heste til Hjallerup, det var da
penge. Men får, de skal jo ikke engang trækkes. . .«
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DANSKE SLAGTERMESTRES LANDSFORENING
Dens organer og funktioner — før og nu.

Af redaktør JV*. K. Nielsen, Slagter-Tidende.
For at danne den rette baggrund for forståelsen af landsforeningens tilblivelse
vil det være nødvendigt at gå længere tid tilbage i tiden, og vi gengiver derfor,
hvad der kan fremskaffes af oplysninger, dels gennem gamle eksemplarer af
»Slagter-Tidende« og dels efter førte forhandlingsprotokoller fra centralfor
eningernes tid og efter »Danske Slagterlav, Foreninger og Mestre«. Vi har
søgt at finde alt det væsentlige frem, både om arbejdet, der er udført, og hvem
der har været førende i arbejdet. Skulle noget være glemt eller udeladt, som
fortjente at komme med, da bedes dette undskyldt.
Når man skal beskrive en håndværkerorganisations tilblivelse, da må man
gå tilbage til lavenes tid, og så vidt vides, findes der kun mere omfattende
historiske oplysninger om to gamle lav indenfor slagterne, nemlig olderlavet i
København, der nu er over 500 år gammelt, og Odense olderlav, der er godt
300 år, mens andre lav, der kan have eksisteret, er gået i opløsning på et så tidligt
tidspunkt, at vi kun har yderst sparsomme oplysninger om dem. Men det er ikke
disse gamle organisationer, der var grundstenen til de senere opståede organisa
tioner indenfor slagterne. De var for traditionsbundne, og deres privilegier og
arbejdsmåde var baseret på de da eksisterende forhold og gældende love. Fra
omkring 1850 begyndte en gærende uro at gøre sig gældende indenfor hånd
værksfagene, og der krævedes frihed og lighed med hensyn til håndværkets
udøvelse i stedet for den gældende tvang.
Og denne utilfredshed medførte den nye næringslov af 29. december 1857,
som skulle være endelig gennemført i løbet af 5 år, altså i 1862.
Den nye næringslov vendte helt op og ned på de tilvante former for hånd
værkets udøvelse. Hidtil var det alene lavene, der havde ret til at drive næring,
og ikke den enkelte håndværker. Ville han drive næring i sit fag, da måtte han
være medlem af lavet og indordne sig under, hvad skik og brug og lavets love
bød. Da kravene om fri næring blev stærkere og stærkere, kunne de gamle for
hold ikke vedblivende bestå, og lavsordningen måtte vige for den fri næring.
Dette betød en fuldstændig omlægning af det danske erhvervsliv, idet der med
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eet slag blev givet så godt som ubegrænset adgang til at drive næring, og da
der ikke krævedes noget bevis for, at den pågældende havde kendskab til eller
var i besiddelse af nødvendig duelighed i det fag, han ville udøve, så begyndte
mange helt uøvede at drive næring i de forskellige fag og påførte de faglærte
en hård og hensynsløs konkurrence, som var aldeles ødelæggende.
De forskellige erhverv blev som følge af disse usunde forhold tvunget ind i
et samarbejde, der gik ud på, at den enkelte mand og det enkelte erhverv
måtte søge at skaffe sig arbejdsro og hindre alt for mange uvedkommende i
at trænge sig ind på deres naturlige arbejdsområder. Og i stedet for de gamle
lav oprettedes der rundt om i landet en række udprægede erhvervsorganisa
tioner, der som opgave havde at samle ikke blot en enkelt købstads nærings
drivende, men også at få de mange fælles interesser til at samarbejde.
Så kom fagforeningernes og håndværkerforeningernes tid, og det var i denne
periode, at mange lokale næringsdrivende sluttede sig sammen i foreninger,
der skulle varetage deres særinteresser og næringsrettigheder.
Systemskiftet og de tilfældige politiske konjunkturer medførte med andre
ord en erhvervsmæssig nyskabelsesperiode, der skulle få en stor betydning for
hele næringslivets udvikling i de kommende år. Århundreders stilstand for
vandledes til fremgang i frihed, og det er den eneste grundvold, hvorpå næ
ringslivet kan opbygges, når fremskridtet skal fortsættes.
Det blev en tvingende nødvendighed for de enkelte fag at slutte sig sammen,
såfremt man ville hævde de næringsdrivendes økonomiske og sociale standard.
Omkring 1870 rejste der sig stærke krav om en revision af næringsloven, og
i slutningen af firserne tiltog misfornøjelsen med den ved samme lov indførte
vidtgående næringsfrihed i købstædernes handelsstand, hvor man led meget
under usund konkurrence.
Med disse kendsgerninger som baggrund for den daværende situation er det
ingen tilfældighed, at flere af de nu eksisterende slagtermesterforeninger stif
tedes omkring 1870—80, idet slagterfaget i lige så udpræget grad som andre
håndværksfag indså nødvendigheden af at søge kollegialt samarbejde, for at
værne sig mod den fri nærings vildskud, thi disse var i intet fag så kraftige
som i slagternæringen.
Tiden forud for landsforeningens oprettelse var centralforeningernes, og når
man i dag skal skrive Danske Slagtermestres Landsforenings historie, må man
helt tilbage til omkring 1877, da den første spire blev lagt til centralisation
indenfor faget.
Der fandtes på det tidspunkt ssagtermesterforeninger i Aarhus, Randers,
Fredericia, Viborg, Horsens, Vejle og Aalborg. Forholdene for faget var da
af en sådan karakter, at man fandt det nødvendigt at værne dettes interesser
— ikke alene byvis, men også i de enkelte landsdele. Og på initiativ af Aarhus
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Slagtermesterforening samledes da foreningerne for Horsens, Aarhus og Ran
ders til et møde i Skanderborg den 29. juli 1877, hvor man drøftede oprettelsen
af en centralkomité for Nørrejylland.
Tanken vandt udelt tilslutning, og den 23. september samme år, samledes
man til et nyt møde i Aarhus, hvor de endelige regler og vedtægter for komi
teens virksomhed blev vedtaget. Den ledende tankegang i disse var, at de
enkelte lokalforeninger vedblivende stod frit i varetagelsen af de opgaver,
der faldt indenfor deres specielle område, mens spørgsmål af betydning for
faget som helhed blev behandlet af den fællesledelse, der virkede under navnet
Kontrolkomité. Der var således kun tale om en mindre sammenslutning for
Nørrejylland, og formand for denne blev slagtermester P. Andreasen, Aarhus,
der tillige var formand for Aarhus Slagtermesterforening, og Johs. Gottlieb,
Horsens, blev sekretær.
Allerede i stiftelsesåret besluttede man imidlertid at arbejde for tilslutning
til central komiteen fra de øvrige jydske byer, da man var klar over, at hvis
sammenslutningen skulle svare til sine hensigter og få virkelig betydning, så
måtte medlemsantallet være større. Man iværksatte derfor straks en energisk
agitation på den måde, at komiteens bestyrelse delte de forskellige byer imel
lem sig for at tage dem under behandling hver for sig.
Sjælen i dette organisationsarbejde var slagtermester P. Andreasen. Der
er grund til at mindes denne mand med taknemmelighed, da det i første række
skyldes hans energiske og dygtige arbejde, at det hele værk blev sat i gang.
Han havde et vågent blik for samarbejdets betydning og nøjedes derfor ikke
med at samle Aarhus-kollegerne, men også slagterne i andre jydske byer, idet
han havde en klar forståelse af de udviklingsmuligheder, der forelå for faget
som helhed. Han så sit særlige formål i at bringe de forskellige i nærmere,
forstående forbindelse med hinanden under henvisning til de forandrede for
holds krav, og for ham såvel som for hans fæller, var målet en samlet erhvervs
organisation. Agitationen rundt om i Jylland fik et udmærket forløb, og i slut
ningen af 1877 afløstes »Centralkomiteen for jydske Slagterforeninger«. Samme
år anskaffede komiteen en autoriseret forhandlingsprotokol, hvis første indførelse
blev underskrevet af Peter Andreasen, Aarhus, Johs. Gottlieb, Horsens, I. G.
Nathan, Randers, C. Jensen, Aarhus, G. Reiff, Horsens, Peter Brun, Frede
ricia, N. Laursen, Vejle, I. Magnussen, Aalborg og I. Haagensen, Aalborg.
Det var disse mænd, der fik overdraget løsningen af de opgaver, der kunne
henføres under centralkomiteens gebet. Og de gjorde et stort og opofrende
arbejde i standens tjeneste — et arbejde, der tit har været slidsomt og bryd
somt nok, og for hvilket de ikke fik anden løn end at se arbejdet lykkes og bære
frugt. Når man foretager en samlet bedømmelse af den indsats, de ydede til
gavn og bedste for standsfællerne, undrer man sig uvilkårlig over den energi

138

og dygtighed, hvormed det faglige arbejde blev udført. Kærlighed til faget og
et vågent blik for enhver fremgang indenfor håndteringen til højnelse af dennes
standard var ledetråden i dette arbejde, hvor der mere og mere blev lagt
vægt på fællesskabsfølelsen. Og arbejdet syntes at give løfter om en god fremtid.
Et af de spørgsmål, der dengang havde sin plads på centralkomiteens ar
bejdsprogram, var kampen mellem by- og landslagtere, idet de første led meget
under konkurrencen fra de sidstes side. Denne konkurrence fandt sted på
meget ulige fod, eftersom landslagterne uden udgift af nogen art kunne for
handle deres varer, hvor de ville, og til en hvilken som helst pris, mens by
slagterne måtte svare visse afgifter.
På det første centralmøde i Horsens den 23. juni 1878 beskæftigede man sig
bl. a. med lærlingespørgsmålet, der var trådt ind i en ny fase efter den tidligere
omtalte næringslovs ikrafttræden, idet denne ophævede de gamle bestemmelser
om aflæggelse af svendeprøve. Man fastholdt på mødet, at der burde være 4
års læretid i slagterhåndteringen, og at svendebreve skulle være obligatoriske.
Under samme dato oprettede man også en enkekasse — det første filantropiske
spørgsmål, komiteen beskæftigede sig med. Der blev vedtaget love og statutter
for dens virksomhed, og som formand for bestyrelsen valgtes P. Andreasen.
Der var endvidere forslag om at søge samarbejde med slagtermestrene på
Fyn og Sjælland, og man havde allerede stået i skriftlig forbindelse med kol
legerne i Odense og Slagelse, uden at der dog var truffet nogen aftale af nogen
art. Her var spørgsmålet om en provinsiel sammenslutning altså første gang
på tale. Den 13. oktober 1878 holdt komiteen møde i Aalborg, og her be
handlede man et andet af datidens aktuelle problemer: de offentlige slagte
huse og kødkontrollen. På denne front var det slagtermester I. G. Nathan,
Randers, der stod i forreste række, og man kan vist uden overdrivelse sige,
at han var den egentlige ophavsmand til og djærve forkæmper for vore offent
lige slagtehuse, idet han allerede dengang og faktisk som den eneste blandt
kollegerne klart så, at de offentlige slagtehuse var fremtidens løsen, og han
kæmpede for denne sag lige til sin død.
På mødet i Aalborg foreslog han, at der skulle bygges offentlige slagtehuse,
ved hvilke »der skulle ansættes kyndige fagmænd bestående af dyrlæger og
slagtere tilsammen«.
Den udtalelse, som blev affattet på mødet, har nu sin store interesse, idet
den klart viser, på hvilke punkter man dengang førte kampen for at tilveje
bringe en bedre kødkontrol.
Man vedtog :
»at foreslå fælles slagtehuse overalt og i ethvert tilfælde i enhver købstad«,
»at der ved de offentlige slagtehuse skulle ansættes en slagtermester og en
veterinær som synsmænd«,
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»at synet foretages på kreaturet i levende og slagtet tilstand«,
»at kød usynet ikke må sælges, hvor der findes offentlige slagtehuse«,
»at der etableres et mere skærpet tilsyn med salg af kød, bl. a. i byernes sund
hedsvedtægter, indtil offentlige slagtehuse er bygget«, og
»at det muligt bestemmes ved lov, at sælgeren af et kreatur garanterer for dettes
sundhed et vist tidspunkt efter salget«.
Disse bestemmelser fik centralkomiteen bemyndigelse til at affatte i endelig
form og tilstille justitsministeren — på det tidspunkt J. M. V. Nellemann —
gennem Det kgl. Sundhedskollegium.
Det er her på sin plads at indføje et par bemærkninger om den daværende
kødkontrol, der var yderst primitiv og alt andet end betryggende, som følge
af den vilkårlighed, hvormed den blev anvendt.
Her i landet fandtes der for de ældre tiders vedkommende faktisk ingen
reelle kødkontrolbestemmelser, og fandt der kontrol sted, var den meget
ufuldkommen.
Det første sted, hvor der indførtes kødkontrol, var i København i 1881.
Først en halv snes år senere kom den imidlertid ud i provinsen samtidig med
indførelsen af slagtetvang under permanent tilsyn i de offentlige slagtehuse.
Indtil 1880 gik det altså på bedste beskub, fordi kontrollen afhang alene
af de enkelte købstæders mere eller mindre fornuftige bestemmelser, og ingen
var mere end slagterne klar over det uholdbare i denne situation. Der gjordes
fra centralkomiteens side et stort arbejde for at interessere de forskellige byer
for kødkon tro! og offentlige slagtehuse, men de respektive politimestre og
dyrlæger opfattede sagen med stor ligegyldighed. I 1880 vedtog man derfor
at rette en ny henvendelse til den højeste autoritet i København om med
virkning til at opnå en formålstjenlig kontrol med alt kød, der blev udbudt
til salg. Man gjorde ved samme lejlighed opmærksom på, at alle, der drev
slagternæring uden borgerskab, lige så vel skulle have et efter sundhedsved
tægterne indrettet slagtehus som slagtere med borgerskab. Dermed var de
første skridt taget på den vej, der for slagterstanden skulle blive så uendelig
lang og trang, nemlig vejen mod det fjerne mål: en obligatorisk og for hele
landet ensartet kødkontrol. Få spørgsmål går så tit igen i landsforeningens
forhandlingsprotokol som netop dette. Der har fundet en virkelig kamp sted
mellem foreningen og myndighederne, men kamp er sundt, når den føres
hensynsfuldt og sagligt, og hvad dette angår, har den været uangribelig.
Slagterstanden har ikke dyrket særinteresser, men har haft hele befolkningens
vel for øje. Vi skal dog senere vende tilbage til kødkontrollens udvikling
gennem foreningens videre arbejde.
Centralkomiteen omfattede forøvrigt i året 1879 følgende byer med vedføjet medlemsantal: Fredericia 12, Vejle 18, Horsens 39, Aarhus 35, Randers
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30, Viborg 11 og Aalborg 53. Og samme år overtog I. G. Nathan, Randers,
posten som formand for centralbestyrelsen.
Nathan, der tillige var formand for Randers Slagtermesterforening, var den
fødte leder og foreningsmand, og han fik — ikke mindst i Randers — rig
adgang til at bruge sine evner til det, der var hans et og alt: Arbejdet for sin
stands fremgang og trivsel. Han var en trofast slider, der satte hensynet til
det praktiske livs krav højt over tørre teorier. Blandt kollegerne vidste man tilfulde at skatte hans sikre dømmekraft og rolige, støtte væsen.
Vi har allerede nævnt hans arbejde for oprettelse af offentlige slagtehuse
og indførelse af en virkelig kødkontrol og skal hertil blot føje, at Nathan i
sin formandstid også fremsatte forslag angående hude- og skindhandelen og
manede til fælles optræden overfor garverne ud fra den motivering, at disse
ville udnytte slagterne. Nathan oplevede ikke, at hudeauktionen oprettedes,
men det fortjener at mindes, at han også på dette punkt var klar over, hvad
et samarbejde kunne betyde for standen med hensyn til afsætningen af huder
og skind — et arbejde, der først adskillige år senere blev taget op af andre.
Først den 29. december 1889 samledes man påny til centralmøde i Randers,
og da var det utvivlsomt de elendige forhold indenfor faget, der vækkede in
teressen for samarbejde. Dagsordenens vigtigste punkt var en drøftelse af
forholdene i anledning af, at indenrigsministeren, efter at have modtaget en
adresse fra haandværker- og handelsstanden, havde nedsat en kommission
til næringslovens revision.
Som tidligere nævnt gav den endelige gennemførelse af næringsloven i 1862
sig på mange områder højst uheldige udslag, og konsekvenserne af dens virk
somhed blev for flere fags vedkommende ligefrem af katastrofal natur. Værst
gik det ud over slagterne. I alle andre håndværksfag havde konkurrencen
mellem fagets udøvere i byen og i dens opland ikke nogen betydning, idet
f. eks. landsbyhåndværkeren holdt sig til sine kunder i landsbyen og dennes
omegn — og omvendt. Men for slagternes vedkommende stillede sagen sig
noget anderledes, idet slagteren var den eneste næringsdrivende fra landet,
der falbød sine varer på byens torv sammen med byslagterne. De omkring
1877 oprettede slagterforeninger havde derfor som hovedformål at værne by
slagternes næringsrettigheder og tage kampen op mod landslagterne. Hertil
kom, at næringsloven af 1857 ophævede de gamle bestemmelser om aflæggelse
af svendeprøve og afskaffede mesterprøven. Ifølge lovens § 27 kunne lærlinge
dog aflægge frivillige prøver efter regler, der var fastsat af kongen, men først
i et regulativ af 3. oktober 1884 nævnes slagternes svendeprøve, og den bestod
kun i at nedslagte et stykke hornkvæg, så det har åbenbart været let at bestå
prøven dengang.
For slagterstanden medførte denne frikonkurrence imidlertid et meget mørkt
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perspektiv, og da man trods alle anstrengelser ikke dengang kunne få gennem
ført beskyttelseslove, siger det sig selv, at slagterne måtte kæmpe hårdt mod
de mange, der så en fordel i at handle med kød. Resultatet var, at den fag
lærte stand måtte optage en ødelæggende konkurrence på højst ulige vilkår
med alle disse uvedkommende.
En omstændighed af næsten mere alvorlig karakter var dog, at det kød og
de levnedsmidler, der forhandledes af disse ikke-faglærte, langt fra opfyldte
selv de mest elementære krav til friskhed, da der overhovedet ikke var tale
om kontrol, og konsekvenserne af dette forhold udeblev heller ikke. Netop i
denne periode opstod den ene epidemi efter den anden.
Mødet i Randers var præget af en stærk pessimistisk stemning. Man kunne
nemlig kun konstatere fakta, men man stod uden magt til at gennemføre,
noget krav om modforanstaltninger.
I. G. Nathan foreslog, som sædvanlig, at man skulle arbejde for oprettelse
af offentlige slagtehuse, da slagtningen mange steder foregik under upassende
former, men forslaget blev mødt med afgjort modstand. Slagternes stilling
overfor de offentlige slagtehuse er i det hele taget bemærkelsesværdig. Slag
terne var nemlig bange for det ny, der meldte sig, trængte på og krævede, at
hver mand skulle tage sit standpunkt. Særlig påtrængende for købstædernes
vedkommende blev spørgsmålet om offentlige slagtehuse, da kammerherre
v. Jessen, Horsens, i Landstinget indbragte forslag om oprettelse af offentlige
slagtehuse i købstæderne.
Den før omtalte kommission, der var nedsat af indenrigsministeren til at
revidere næringsloven, udarbejdede forøvrigt et større ændringsforslag i årene
1890—93, men det opnåede ikke at blive gennemført som følge af disse års
politiske dødvande, så heller ikke fra lovgivningsmagtens side fik den hårdt
betrængte slagterstand nogen hjælp.
Disse omstændigheder satte tydeligvis deres stempel på arbejdet rundt om
i de lokale foreninger, idet medlemmernes interesse for organisationen til sidst
helt døde hen, og flere foreninger var nærmest på opløsningens rand.
Omslaget kom først i slutningen af 90’erne, da slagterstanden som erhverv
havde været underkastet udviklingens lov på en sådan måde, at der var sket
meget betydelige ændringer i dens arbejdsvilkår. De ledende mænd indenfor
faget var da klar over, at nu måtte der foretages noget alvorligt, hvis standen
ikke fortsat skulle drive af sted for vind og vejr. Gennem de magre år havde
slagterne lært, at de var henvist til at hjælpe sig selv, og da samlingstanken
atter opstod, var dens mål at skabe en vågen, driftig og selvhjulpen stand.
Samarbejde på fælles front måtte der til. Og på denne nye baggrund fortsatte
man kampen for standen og dens udvikling.
Initiativet til den ny samling udgik som ved centralkomiteens stiftelse fra
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Aarhus Slagtermesterforening, hvis førstemand og formand var blevet den
dygtige og energiske slagtermester O. Nolfi. Han var en mand, der besad
praktisk indsigt og administrativ dygtighed, og han havde den faste og stærke
hånd, der kunne samle de spredte tråde og holde dem fast.
I året 1889 modtog samtlige jydske slagtermesterforeninger en skrivelse fra
Aarhus-foreningen, der på det tidspunkt havde allieret sig med foreningerne
i Horsens og Vejle, hvori man opfordrede alle til at være med til dannelse af
en centralforening for Jylland.
Først året efter — den 24. september 1900 — holdt man imidlertid et møde
i Randers Haandværkerforening, hvortil var mødt slagtermestre fra en del
jydske byer for, som det hed, »at danne en centralforening til værn for stan
dens interesser, der har lidt meget ved de senere års stadig stigende sanitære
krav, hvis udførelse alene falder standen til byrde«.
Følgende byer var repræsenteret: Hjørring, Nørre Sundby, Aalborg, Ran
ders, Aarhus, Silkeborg, Horsens, Vejle, Kolding, Varde og Esbjerg, og des
uden var som overordentlige delegerede indbudt oldermanden Juul, Køben
havn, og slagtermester Wilh. Matthiessen, Frederiksberg.
Første og vigtigste punkt på dagsordenen var oprettelsen af en central
forening, og det var slagtermester F. Nøbbe, Vejle, der indledte om dette
spørgsmål. Efter lange forhandlinger blev der tilsidst nedsat et udvalg, der
skulle udarbejde lovforslag, og i dette udvalg fik følgende sæde: O. Nolfi og
Carl Jensen, Aarhus, H. C. Schmidt, Kolding, C. M. Thomsen, Aalborg,
F. Nøbbe, Vejle, Jakobsen, Hjørring, J. Henriksen, Horsens, E. Hansen,
Randers, P. Philipsen, Silkeborg, og Ludwig Hertz, Esbjerg.
En måneds tid efter afholdt man så et nyt møde, den 14. oktober på Cen
tralhotellet i Aarhus, hvor ovennævnte udvalg aflagde beretning om arbejdet
og fremlagde lovforslag til »Centralforeningen af jydske Byers Slagterforenin
ger«. Disse blev gennemgået, diskuteret og endelig vedtaget af de tilstede
værende repræsentanter. Centralforeningen var således en realitet, og den
holdt sit første møde i Horsens den 11. november, hvor der var mødt 15 re
præsentanter. Her valgtes O. Nolfi, Aarhus, til formand, H. C. Schmidt,
Kolding, til næstformand og C. M. Thomsen, Aalborg, til sekretær og kasserer.

Den ny forening manglede ikke arbejdsstof, og allerede på dette møde gik
man i gang med kødkontrollen, der var af en sådan beskaffenhed, at den på
lagde slagterstanden uforholdsmæssige byrder, eftersom slagterne selv måtte
betale kontrollen. Udviklingen havde medført offentlige slagtehuse og offentlig
kontrol, og dette havde slagterne intet imod, men man gjorde med rette gæl
dende, at når man ville have tingene således indrettede og en sådan betryg
gelse i sanitær henseende, så måtte samfundet tage del i udgifterne derved og
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ikke lade en enkelt stand om det hele. Desuden ville man tilstræbe ensartede
regler for tilsyn over hele landet.
Det kan tilføjes, at netop på det tidspunkt havde landbrugsministeren fore
lagt rigsdagen et lovforslag til forbedring af den indenrigske kødkontrol og
om tvungen forsikring af slagtekvæg. Man fandt således øjeblikket opportunt
til at tilstille lovgivningsmagten en skrivelse, hvori man nærmere præciserede,
i hvilke retninger slagterne ønskede kødkontrollen ændret. Lovforslaget blev
forelagt folketinget i to samlinger, men blev så lagt til side, da dets gennem
førelse var for kostbar.
På mødet drøftede man tillige, om landslagterne skulle optages i de lokale
foreninger. — Landslagterne var jo den gamle arvefjende, men tiden var nu
sådan, at kårene var omtrent ens for fagets udøvere i by og på land. De havde
samme interesser at kæmpe for udadtil, og indadtil ville det kun styrke or
ganisationen, om man stod sammen i en fast blok — uden hensyn til sogne
grænser og amtsskel. Centralmødet ville dog ikke tage definitivt standpunkt
til dette spørgsmål, men overlod det til de enkelte foreningers bestemmelse.
Den 4. august 1901 samledes man til et nyt møde om stats-kødkontrollen.
Man diskuterede, hvad der burde foretages for at fremme en hurtig opret
telse af en effektiv kontrol, og vedtog en resolution til regeringen, der bl. a.
indeholdt kravene om, at kontrolafgiften i enhver form overtages af staten,
og at alt kød, der var befundet tjenligt til menneskeføde og stemplet, må
bruges på enhver måde og under enhver form, og om et virkeligt fagligt
overopsyn.
Regeringen kunne dog ikke dengang gå med til sagens realisation, og skønt
folketingsmand Krabbe kæmpede bravt for kontrolændringerne, blev de ikke
gennemført.
Årene før 1900 havde for slagterstandens vedkommende på mere end et
område betegnet et vendepunkt, idet man tvunget af omstændighederne havde
fået øjnene op for samarbejdets betydning: det at stå enige i kampen mod
alt det, der lagde standens frihed og arbejdsvilkår i bånd. Og der udførtes i
disse år rundt om i landet et stort og uegennyttigt arbejde for at samle den
danske slagterstand under eet, så den virkelig kunne betegnes som en stand
og blive anerkendt som sådan.
Vi har i det foregående fulgt bevægelsen indenfor de jydske slagtere fra 1877
til 1900, men før vi går videre med omtalen af organisationens egentlige til
blivelse i disse gennembrudsår, vil vi i hovedlinierne følge det grundlæggende
arbejde, der på andre fronter blev udført af provinsens slagtere i årene op til
1900, for på overskuelig måde at give et helhedsindtryk af den udvikling, der
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er sket indenfor slagterstanden i det sidste halve århundrede, og af kræfternes
sammenspil, der førte til den første fælles-repræsentation af slagtere.
Sideordnet med foreningslivets udvikling i Jylland var der på øerne sket
noget lignende i 80erne.
På Fyn var organisationens første banebryder slagtermester A. Reimers,
Faaborg. Han allierede sig med formanden for Nyborg Slagtermesterforening,
H. Pelck, og den senere oldermand for Odense Slagterlav, Emil Wiingaard,
og dette trekløver var ophavsmændene til den fynske centralforening. A. Rei
mers var dog trods alt førstemanden og var et virksomt medlem af central
foreningen lige til dens overgang i den senere landsforening, da han sammen
med H. Pelck indtrådte i dennes hovedbestyrelse.
Det arbejde, der blev udrettet på Fyn, havde i det væsentligste karakter
som det, de jydske kolleger beskæftigede sig med, så det behøver vi ikke at
komme nærmere ind på. Allerede i 1878 var der i centralkomiteen stemning
for et samarbejde med standsfællerne på Fyn. — Der førtes i den anledning
en del skriftlige forhandlinger, som imidlertid ikke resulterede i noget positivt.
Det skal dog lige nævnes, at der til et ekstraordinært møde i Aarhus den 27.
juli 1879, da man drøftede de offentlige slagtehuse, var indbudt tre slagter
mestre fra Odense, men om et egentlig samarbejde foreligger der intet til
gængeligt materiale. Den fynske centralforening virkede på sit område og
gjorde sit bedste for at hævde standens rettigheder i de urolige år.
Også Lolland-Falster var tidligt med i den provinsielle centralisation. Her
er hele arbejdet knyttet til et navn, nemlig A. Carstensen, Nakskov. — Han
var den fødte organisator, og lige fra begyndelsen stod han midt i sagen.
Han repræsenterede den gamle type af slagtere — bred i fremtræden og væsen
og med en glødende kærlighed til sit fag, men vågen som han var, havde han
ikke vanskeligt ved at følge med den moderne udvikling og klart bedømme
de fremtidskår, den kunne byde det håndværk, hvis førstemand han var
blevet på Lolland-Falster. Han forstod at sætte fart i tingene, og han havde
en frisk evne til handling. Det var derfor ikke mærkeligt, at han smittede
andre med disse sunde og oprindelige egenskaber. — Hans form bundede i
den ildhu, hvormed han kæmpede for standen, og der stod en ærlig vilje til
at udrette noget bag ordene. Lige til sin død i april 1925 var han levende
interesseret i organisationens udvikling, hvis gode start hans stærke agitation
havde så stor andel i. At han også var klar over værdien af et samarbejde på
bredere basis, viser den omstændighed, at han allerede i 1900 sluttede sin
forening til den jydske centralforening.
Sammen med A. Carstensen må nævnes en anden af pionererne på LollandFalster, nemlig Chr. P. Hartmann, Maribo. — Selv om han ikke var agitator
som Carstensen, så var han dog i sin trofasthed mod organisationen og med
10
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sit vindende væsen en god støtte for samarbej
det på de to øer. Og hertil kommer Hartmanns
store arbejde som medlem af overbestyrelsen,
hvor han havde sæde i mange år.
Den ret store bornholmske slagterstand var
også med i samarbejdet, men dannede ikke
nogen selvstændig centralforening, idet man
sluttede sig til kollegerne på Sjælland. -Foregangsmanden på Bornholm var forøvrigt Jens
Holm, Rønne. — Han var med i forenings
arbejdet fra første færd og var med til at stifte
Bornholms Slagtermesterforening, der så da
gens lys den 8. juni 1902, og var medlem
af dens første bestyrelse. —
Endelig var der den sjællandske central
forening, hvis drivende kraft var slagtermester
Wilh. Matthiessen, Frederiksberg. Som med
lem af det københavnske olderlaug havde han
tidligt indset, at den nyere tid krævede en nyere organisationsform, og med al
sin energi og erfaring kastede han sig ud i arbejdet med at agitere for at
skaffe medlemmer og derigennem øge foreningens slagkraft overfor myndig
hederne.
Wilh. Matthiessens navn er uløseligt knyttet til den danske slagterstands
historie — ikke mindst, fordi han blev formand for den første landssammen
slutning, en stilling, der i de første år var noget af en uriaspost. Der blev i
hans hånd lagt en række opgaver, der krævede en uendelighed af indsigt og
forhandlingsevne, og begge dele ejede han i rigt mål. Hans evne til at skabe
samling og enhed satte spor, og kollegerne forbandt med hans navn en tryg
fornemmelse af, at der var een, der førte et vågent øje med den danske slagter
stands velfærd.
Således stod da standen omkring århundredskiftet — nok samlet, men allige
vel splittet, eftersom der ikke eksisterede noget reelt indbyrdes samarbejde
mellem de fire centralforeninger. De førende mænd var da heller ikke blinde
for, at tiden krævede yderligere centralisation. De mange lokale foreninger,
som udgjorde centralforeningerne, og de store spørgsmål, der var oppe i tiden
og havde bud til alle slagtere, medførte mere end nogensinde trang til et
knudepunkt, til en central, hvor alle trådene kunne forenes.
Og i september 1901 samledes så de interesserede parter til et fællesmøde
i Fredericia, hvor man drøftede sagen.
Fra Jylland var mødt: Vald. Schmidt, Kolding, N. Villertofte, Fredericia,

146

C. M. Thomsen, Aalborg, og J. Henriksen, Horsens. Fra Sjælland: Wilh.
Matthiessen, Frederiksberg, L. Hansen, Kalundborg, og Blomsterberg, Hel
singør. Fra Fyn: Adam Tange, Odense, og A. Reimers, Faaborg, og ende
lig fra Lolland-Falster: A. Carstensen, Nakskov, og Danielsen, Rødby.
Det vedtoges på dette møde, hvor man faktisk nedlagde grundstenen ti)
den senere rejste bygning: Landsforeningen, af de fire centralforeninger sam
tidig skulle samarbejde i alle større sager under ledelse af en overbestyrelse,
bestående af 4 medlemmer fra Jylland, 3 fra Sjælland, 2 fra Fyn og 2 fra
Lolland-Falster. Den ny organisation trådte ud i livet under navnet: »De
samvirkende danske Centralforeninger«, og dens første formand blev Wilh.
Matthiessen, Frederiksberg. Til sekretær valgtes L. Hansen, Kalundborg, og
til kasserer C. M. Thomsen, Aalborg.
Der udarbejdedes forslag til love, og disse vedtoges i deres endelige form
på et møde i Odense i november måned samme år.
Dermed var den anden etape på vejen mod den endelige sammenslutning
passeret. — De samvirkende Centralforeninger var en styrkelse af organisa
tionen, således at denne nu havde opnået at få betydning for faget som helhed
og på fyldigere måde kunne virke for dettes fremgang. I overbestyrelsen sad
desuden medlemmer, der var prøvede i organisationens tjeneste, og som hver
på sit område havde ydet en selvstændig indsats.
Nu som tidligere arbejdede de 4 centralforeninger altså hver for sig, og kun
i fælles faglige og erhvervsmæssige spørgsmål trådte overbestyrelsen til som
leder af arbejdet. Denne ordning eksisterede indtil 1915, da landsforeningen
stiftedes, og centralforeningerne ophævedes, hvorefter alle lokale foreninger kom
direkte under een ledelse.
Overbestyrelsen, hvis fornemste opgave var at slå bro mellem de enkelte
landsdele til udvikling af arbejdet om fælles interesser, viste sig snart ikke at
svare til de store forventninger, man havde knyttet til dens oprettelse. Da de
enkelte centralforeninger stod alene, var der god enighed i organisationen,
men da flere landsdele med andre forhold og anskuelser kom ind under orga
nisationen, gik det ikke nær så godt og glat. Strømninger gjorde sig gældende,
og der var undertiden vigtige sager til behandling i overbestyrelsen, som faldt
med en enkelt stemmes majoritet. Desuden herskede der nogen utilfredshed
med, at overbestyrelsen kunne tilsidesætte de beslutninger, som vedtoges af en
eller flere centralforeninger. Samarbejdet begyndte at halte. Hertil kom, at
De samvirkende danske Centralforeninger trods alt ikke havde nogen stor
autoritet. Man havde nok en organisation, men den var ikke i stand til at
optage faglige spørgsmål og føre dem frem. Endelig var arbejdet med de fire
centralforeninger under overbestyrelsens ledelse for omstændeligt og upraktisk.
Karakteristisk for situationen og den herskende stemning blandt slagterne
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er en udtalelse, som slagtermester Sophus Skov, Aalborg, fremsatte i den
jydske centralforening den 23. juli 1905. Han foreslog nemlig, at man skulle
arbejde hen på, at de fire centralforeninger blev sluttet sammen i een forening,
således at der kun blev een centralforening for hele Danmark med een be
styrelse. Denne organisationsform var jo det, der blev virkelighed ved lands
foreningens start i 1915, men i 1905 blev forslaget — selv om man indrømmede
det heldige i en sådan ordning — henlagt til senere.
Hvad der også medførte divergenser, når talen var om samarbejde mellem
alle landets slagtere, var den omstændighed, at Københavns Slagterlav stod
udenfor centralforeningerne. Naturligvis var dette en brist, især når man ville
have den fornødne indflydelse på lovgivningsmagten i de krav, man fremsatte,
men det var ikke provinsslagterne, der holdt sig tilbage i denne stræben efter
samarbejde. Den sjællandske centralforening havde således fra første færd ind
budt københavnerne til at være med, men tilbudet var delvis blevet negligeret.
Ved årsmødet i Esbjerg i 1906 fremkom atter forslag om en sammenslutning
af centralforeningerne til een forening for bedre at kunne fremme fagets in
teresser, men meningerne var endnu stærkt delte i dette spørgsmål. — Dels
frygtede sjællænderne, at Københavns 500 slagtere skulle kunne dominere hele
foreningen, og på Fyn syntes de, at jyderne ville bestemme det hele, idet den
jydske centralforening på dette tidspunkt omfattede 13 foreninger med over
400 medlemmer.
Den 7. juli 1907 holdt den jydske centralforening årsmøde i Silkeborg, og
her oplyste formanden, at han fra oldermand Juul, København, og Wilh.
Matthiessen, Frederiksberg, havde modtaget udkast til love for en sammen
slutning til een centralforening. Det fremgik af disse, at foreningen skulle være
en fællesforening af centralforeninger, således at disse ikke blev ophævet.
Den ny organisationsform ville derfor blive mere indviklet end den bestående,
uden at den af den grund lovede at medføre større resultater. Den gik ud på,
at der skulle vælges et repræsentantskab, som igen valgte en hovedbestyrelse.
Derved blev dog et stort spørgsmål stående ubesvaret: Hvilke opgaver skulle
centralforeningerne så fremtidigt have? Forslaget, der på forhånd var be
hæftet med så graverende mangler, blev derfor efter en langvarig diskussion
lagt til side.
Men det stedse mere brændende spørgsmål for slagterstanden var trods alt
problemet med centralforeningernes stilling til overbestyrelsen — og omvendt.
Gang på gang blev der på de respektive møder fremsat forslag om at ophæve
centralforeningerne.
Indtil videre drejede diskussionen sig om afholdelse af et landsmøde, hvortil
samtlige lokalforeninger skulle sende repræsentanter.
Den 10. maj 1914 samledes overbestyrelsen til et møde i Odense, hvis
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egentlige årsag var tilrettelæggelsen af arbejdet for en ny organisationsform,
og her vedtoges følgende resolution :
»Overbestyrelsen ved tager at anbefale afholdelse af et landsmøde i 1915,
hvortil de enkelte lokale foreninger sender repræsentanter — een for hver
påbegyndt 20 medlemmer, dog ikke over to — og overbestyrelsen. Forslag til
love for en landsorganisation bliver udarbejdet af overbestyrelsen og frem
sendes til behandling i centralforeningerne i sommeren 1914.«
Der nedsattes et udvalg, der skulle fremkomme med forslag til nye love,
og i dette fik følgende sæde: P. Larsen, Vejle, Emil Wiingaard, Odense,
J. Olsen, Gaunø, Johs. Henningsen, Randers, og Wilh. Matthiessen med
redaktør N. K. Nielsen som sekretær.
Dette udvalg overdrog til næstformanden Johs. Henningsen, Randers, og
redaktør N. K. Nielsen at udarbejde forslag til love for den foreslåede lands
forening, og efter 14 dages forløb behandlede udvalget det udarbejdede for
slag, der uændret vedtoges, og som derefter godkendtes af den samlede over
bestyrelse. Forslagets ordlyd er så godt som uændret gældende den dag i dag.
I løbet af sommeren 1914 blev overbestyrelsens forslag så drøftet rundt om
i de respektive centralforeninger. — Den 5. juli var sagen til behandling i
den jydske centralforening, hvor P. Larsen forelagde forslaget, og den 12. juli
deltog P. Larsen i den fynske centralforenings møde, hvor man eenstemmigt
vedtog at gå ind for overbestyrelsens forslag.
Overbestyrelsen samledes endelig til et møde i København den 6. november
1914, og på dagsordenen stod den vigtige sag om en landsforening.
Efter at have drøftet forskellige faglige spørgsmål behandlede man så lovene
for landsforeningen, som overbestyrelsen tiltrådte med en enkelt tilføjelse.
Det vedtoges, at dette lovudkast skulle trykkes og udsendes til alle lokale
foreninger i så stort et antal, at hvert medlem kunne få et eksemplar og i
tide sætte sig ind i den ny ordning.
Landsforeningens stiftelse skete i Vejle den 6. juni 1915. Alt i det foregående
omtalte var baggrunden for det, der nu skete på det af overbestyrelsen til den
6. og 7. juni 1915 indvarslede møde, hvortil 56 repræsentanter fra hele landet
foruden overbestyrelsen havde givet møde. I 15 år havde fire landsdels
centralforeninger virket og dermed forberedt den centralisering af organisa
tionen, som tiden og forholdene havde nødvendiggjort.
Overbestyrelsens formand, P. Larsen, forelagde forslaget om oprettelse af
en landsforening.
Den fynske centralforenings daværende formand, H. Pelck, Nyborg, stillede
forslag om, at der straks blev foretaget en afstemning. Denne fandt sted, og
med alle stemmer mod 3 vedtoges det at oprette landsforeningen. Umiddelbart
efter blev lovforslaget sat under generaldebat og vedtaget med få ændringer.
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Den afgåede overbestyrelse for de 4 centralforeninger ved landsforeningens stiftelse.
Th. Thomsen Johs. Henningsen N. Hansen N. Christiansen P. Olsen R. Hartmann
Red. Nielsen H. Pelck Th. Jacobsen W. Matthiessen P. Larsen Vald. Schmidt A. Reimers

Derpå udtalte P. Larsen:
»Vi har nu vedtaget landsforeningen og lovene for denne. Overbestyrelsen
har med spændt opmærksomhed fulgt forhandlingens gang, og vi takker for
den rolige og besindige behandling, vort forslag har været genstand for.
Med håbet om, at det, vi har vedtaget, må være til lykke og held for slagter
standen, råber vi et leve for Danske Slagtermestres Landsforening.«
Og hele forsamlingen kvitterede for dette ønske med en række stormende
hurraråb.
Endelig foretog man valg af den bestyrelse, der skulle stå i spidsen for den
nye forenings virksomhed. Valgt blev for Jylland: P. Larsen, Vejle, V. Schmidt,
Kolding, Johs. Henningsen, Randers, Ths. Jacobsen, Hjørring, og Ths. Thom
sen, Aalborg. For Fyn: Isidor Levin, Svendborg, A. Reimers, Faaborg, og H.
Pelck, Nyborg. For Lolland-Falster: N. Christiansen, Nykøbing F., og Chr. P.
Hartmann, Maribo, og for Sjælland: Jens Olsen, Gaunø, Jens Holm, Rønne,
og Wilh. Matthiessen, Frederiksberg. Bestyrelsen konstituerede sig derefter
med P. Larsen som formand, med Johs. Henningsen som næstformand og
V. Schmidt som kasserer og Wilh. Matthiessen som sekretær.
Den ny landsforening var således en realitet, alle formalia i orden, og fra
og med den 1. oktober 1915 trådte den såvel som de nye love i kraft.
I de følgende måneder afsluttede centralforeningerne deres virksomhed, og
den 10. oktober samledes overbestyrelsen til sidste møde for at gøre regnskabet
op og overlevere det videre arbejde for standen til landsforeningen.
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På dette møde tog man desuden bestemmelse med hensyn til understøttelses
foreningens administration. Det vedtoges, at denne skulle overgå til lands
foreningens bestyrelse, og man vedtog tillige, at medlemmerne af »Danske
Slagtermestres Understøttelsesforening« også skulle stå som medlem af lands
foreningen.
Den nye organisationsform gik ud på, at landsforeningen var en sammen
slutning af alle lokale foreninger landet over, som ønskede at indmelde sig,
og formålet blev i lovene angivet således: Ved samarbejde at kunne optræde
på en værdig måde til fremme for og til værn for den danske slagterstands
interesser. — Kontingentet blev 2 kr. 50 øre kvartalet pr. medlem, og »SlagterTidende« tilsendes alle medlemmer gratis. Der holdes et årligt repræsentant
skabsmøde, hvortil de lokale foreninger kan sende 1 repræsentant for et med
lemstal af 10 til 30, fra 30 til 100 2 repræsentanter og over 100 medlemmer
3 repræsentanter. Nogle år senere blev tilføjet, at landsforeningens bestyrelses
medlemmer var selvvalgt som repræsentant for deres forening. Hver repræsen
tant har kun een stemme, uanset hvor mange medlemmer han repræsenterer.
Foreningens ophævelse skal vedtages med 2/3 stemmers majoritet.
Bestyrelsen bestod af 13 medlemmer. Dette tal forhøjedes i 1931 til 15 be
styrelsesmedlemmer.
På landsmødet i København den 29. juni 1919 skete den tilføjelse til lands
foreningens love, at der skal være enslydende optagelsesbetingelser i de lokale
foreninger, at også ikke-faglærte der i de sidste 5 år har haft borgerskab og
drevet kødhandel kan optages, og at de lokale slagtermesterforeninger skal
optage slagtermestre fra nærmeste omegn.
Foranstående er beretning om tiden forud for landsforeningens stiftelse i
1915 og hovedpunkterne i dens drift indtil 1940, da krigen kom, og så meget
med et slag blev anderledes, idet krigssituationen medførte, at der på alle
områder blev udstedt forordninger og regulativer, der alle medførte indskrænk
ninger i erhvervsfriheden og i ganske særlig grad for slagtererhvervet, og derfor
kom landsforeningen til at spille en stor og for erhvervet afgørende rolle.
Nu kom sammenholdet og fællesfølelsen indenfor faget til at bestå sin prøve.
Og den erhvervsforskel, der tidligere eksisterede mellem de såkaldte § 1-slag
tere, der var påbudt dyrlægekontrol både med levende slagtedyr og den al
mindelige kontrol efter slagtning og § 2-slagterne på landet, der slagtede i
eget slagtehus, og som ikke var påbudt dyrlægekontrol med slagtedyrene
levende, kun kontrol med kødet, var efterhånden udlignet i de forudgående
år, så der var bedre betingelser for kollegialitetsfølelser.
En af de første følger af krigssituationen var, at der ikke blev afholdt noget
landsmøde i 1940 og den 30. maj udnævntes et nyt priskontrol råd, der skulle
fastsætte priser på huder og skind, og nye regler for handel med fedtstoffer.
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Den 17. februar 1941 udstedtes maksimalpriser på kød og flæsk, og den 24.
april blev påbudt en ugentlig kødløs dag. Der blev påbudt prisstop for kød
og flæsk og tilberedte varer i 1942, og landsforeningen kæmpede stærkt med
den uretfærdighed, at der var prisstop på kød og flæsk, men ikke prisstop for
levende kreaturer, og dette endte da også med, at det blev gennemført i novem
ber måned. Omtrent samtidig blev vinduesudstilling af kød, flæsk og tilberedte
varer stærkt begrænset af hensyn til den påbudte handel med de tyske besæt
telsestropper.
I december 1942 blev udstedt forbud mod slagtning af okser og fedekalve
uden tilladelse, og tilladelse blev givet på grundlag af den enkeltes slagtning
i 1941.
Den 4. januar 1943 blev der udstedt en ny og meget omfattende bekendt
gørelse om hjemmemarkedets forsyning med kød, og bl. a. med en særlig
kvalitets-mærkning af kød som grundlag for maksimalpriserne. Til kunderne
udstedtes forbrugerkort, og slagterne blev pålagt at foretage den påbudte
rationering af kødet.
I april 1943 blev slagtekvotaen nedsat med 28% efter ordre fra besættelses
magten, hvilket var til meget stor besvær for de mindre slagtere, som f. eks.
ikke forhandlede et helt kreatur om ugen og efter slagtekvotaens nedsættelse
kun kunne få en part af et kreatur. Og hvilken part ?
Den 24. maj 1943 udsendte ministeriet et cirkulære om at tildeling af kød
til værnemagten og deres afdelinger, kun måtte ske gennem landbrugsmini
steriets kvæg- og kødudvalg.
Disse og mange andre love og bekendtgørelser medførte indskrænkning af
den personlige frihed i handel og omsætning indenfor slagteerhvervet og de
var gældende til krigens ophør i 1945. Dette er omtalt her for overfor efter
tiden, at erindre om hvilke besværligheder krigen medførte overfor faget.
Men krigens afslutning medførte ikke, at der pludselig blev normale forhold
igen i hvert fald indenfor slagterfaget.
Den 13. juni 1947 blev udstedt en ny meget omfattende ministeriel bekendt
gørelse om en nyordning af handel med kød, flæsk og pålægsvarer, der var
baseret på forbrugerkort til alle husstande, og den 19. september 1947 kom
en ny lov om maksimalpriser. Rationeringen af kød og kødvarer gik i februar
1948 ned til for 56 øre oksekød om ugen for hver person, så slagternes omsæt
ning var meget stærkt begrænset.
Først den 19. oktober 1949 blev kødrationeringen ophævet, så kødhandelen
atter blev fri efter 7 års restriktioner og erhvervsbegrænsning, og i alle disse
år gjorde landsforeningens bestyrelse og ganske særligt formanden Arthur Jen
sen, Horsens, næstformanden N. J. Kloster, Kolding, og bestyrelsesmedlem
Johs. Rasmussen, Ellinge, et enestående arbejde for ved enhver lejlighed at
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kæmpe mod de mange love og forordnin
ger, der blev udstedt, og selv om mange
af disse var nødvendige under de forelig
gende forhold, og mange var os påbudt af
besættelsesmagten, så var der også en del,
der syntes upåkrævet hårde og uretfærdige
overfor slagterne.
Men samarbejdet indenfor landsforeningen
bestod fuldt ud sin prøve, hvilket også kan
konstateres, ved at medlemstallet steg stærkt
i krigens tid og den følgende tid. Den 1/1
1940 var der 1858 medlemmer i de lokale
foreninger under landsforeningen, og den
1/1 1956 var medlemstallet steget til 3086.
— Den 13. juni 1950 oprettedes på et fæl
lesmøde i Odense Nordisk Slagter- og Kødhandlerunion, der omfatter slagter-organisa
tionerne i Norge, Sverige, Finland og Dan

P. Larsen, Vejle.
Formand fra landsforeningens start
i 1915 til 29. marts 1938, da han af
gik ved døden.

Til revisions- og kalkulationskontoret er knyttet to revisorer, H. H. Knud
sen, der er stillet til rådighed af Teknologisk Institut, og S. Stenz, der begge
virker som regnskabskonsulenter og tillige bistår ved kalkulationer i forbindelse
med fagkursus for medlemmerne.
Da landsforeningen indtil 1955 havde et relativ lavt kontingent, 20 kr. pr
medlem årlig, på grund af små administrationsudgifter i forhold til det om
fattende arbejdsfelt — vedtog landsmødet i 1955 at indføre et gradueret med-
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lemskontingent, således at alle medlemmer,
der ikke anvender lønnet medhjælp betaler
20 kr. årlig. De medlemmer, der beskæfti
ger indtil og med 3 medhjælpere 40 kr., og
over 3 medhjælpere 60 kr., hvilket forhøjede
indtægten med 50%.
— Landsforeningen optog i 1955 samar
bejde med husmoderforeningen om et oplys
ningsarbejde for at udvide hus mødrenes
varekendskab ved indkøb af kød og kødva
rer. Der er afholdt flere lokale instruktions
møder foruden mange fællesmøder med hus
moderforeningen, der omfatter hele landet,
og desuden er der af landsforeningen ud
sendt og uddelt henimod 100.000 eksempla
Arthur Jensen, Horsens.
Næstformand fra 1929 og formand rer af en farvelagt tryksag, der viser kødud
fra 29. marts 1938 til landsmødet i skæring, anvendelse af kødet og lignende, og
1947, da han ønskede at udtræde af
bestyrelsen og dermed gå som for husmødrene har været meget glade for slag
mand for landsforeningen.
ternes initiativ.
Foranstående er kun et ringe uddrag af,
hvad landsforeningen har haft at arbejde med, men det giver dog et indtryk
af, at det har været meget omfattende, og det var et brydsomt arbejde først
at få samlet slagterne i een organisation, fordi forholdene var så forskellig
artede. Der var byslagtere, landslagtere og handelsfolk, og ved den senere
udvikling indenfor faget kom dertil også en gros slagtere og fabrikanter af
pølser og konserves. Alle havde faglig interesse sammen, men deres økono
miske interesser var forskellige, da disse vedrører både køber og sælger inden
for kødhandelen. Men fagets arbejdsvilkår krævede, at der var et forstående
samarbejde mellem alle, og at rammen om dette samarbejde måtte være den
fælles organisation under ledelse af en handledygtig bestyrelse.
Siden landsforeningens stiftelse i 1915 har der til dato været 4 formænd.
Den første var P. Larsen, Vejle, der som formand for de 4 centralforeningers
overbestyrelse var selvskreven til at bestride formandsposten i den nystiftede
landsforening. Han var den fødte høvdingeskikkelse, en kæmpe, der indgød
tillid, hvor han mødte frem og kollegerne flokkedes om ham og troede på hans
ord, der var kloge og besindige, og han var retlinet i al sin færd. I 23 år var
han landsforeningens stoute og dygtige formand, indtil en pludselig og uventet
død rev ham bort midt i arbejdet.
— Efter ham valgtes Arthur Jensen, Horsens, og med iver tog han arbejdet
op og videreførte det i P. Larsens ånd. Han var mere moderne indstillet
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i organisationsarbejdet, vel nok som en følge
af den udvikling, tiden medførte. Der meldte
sig så mange nye opgaver, der skulle løses,
og mange nye restriktioner og bestemmelser
vedrørende fagets arbejdsbetingelser blev
gennemført, og landsforeningens arbejde gik
ud på at medvirke til at alle de nye be
stemmelser og påbud ikke blev mere gene
rende for slagterne end højst nødvendigt.
Dette arbejde tog han op med indsigt og
arbejdslyst, men efter 9 års formandskab
ønskede han at blive afløst, så han kunne
ofre al sin arbejdskraft for den betydelige
forretning, han drev.
JV. J. Kloster, Kolding,
der var næstformand, valgtes til for
mand den 13. juni 1947 og var for
mand, indtil han den 28. maj 1954
afgik ved døden.

Derefter valgtes Johs. Rasmussen, Ellinge, til formand på landsmødet i
Varde i 1954, efter at han havde været næstformand i Klosters formandstid,
og som sådan med stor interesse havde deltaget i organisationsarbejdet, der
var blevet meget omfattende på grund af efterkrigstidens vanskelige erhvervs
forhold for slagtererhvervet. Han havde som næstformand været med til alle
forhandlinger med ministeriet og andre myndigheder om de næsten utallige
påbud, restriktioner og bekendtgørelser, der dengang blev udstedt, og hans
store, faglige indsigt, fremsat på den for ham egen rolige og overbevisende
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Johs. Rasmussen, Ellinge,
der var næstformand, valgtes som
formand på landsmødet i Varde
1954, et hverv, han fortsat bestrider
med anerkendt dygtighed.

måde formåede at afværge eller mildne me
get, der ellers kunne forudsættes gennemført.
På landsmøderne var han den, der med sit
store kendskab til hvad der skete, og hvor
for det skete, kunne give svar på alle spørgs
mål og klargøre, hvilken indsats landsfore
ningen havde gjort i de forskellige situatio
ner. Med sin moderne indstilling overfor fa
gets problemer har han i sin formandstid
gennemført meget nyt og nyttigt, og har
dermed udvidet landsforeningens arbejde
meget betydeligt, og forhåbentlig bliver det
ham forundt i mange år endnu at være den
ledende kraft i arbejdet til fremme af slagter
fagets udøvere.
Foruden formændene har samtlige til en
hver tid siddende bestyrelsesmedlemmer med
interesse deltaget i landsforeningens arbejde,

Personalia fra landsforeningen.
De i 1956 siddende bestyrelsesmedlemmer er følgende:

Johs. Rasmussen, Ellinge, formand, indvalgt....................
Arne Hansen, Grenaa, næstformand.................................
Harry Hansen, Holbæk.......................................................
Mathias Pedersen, Aarhus .................................................
P. Weilgaard, Holstebro.....................................................
Axel Hansen, Esbjerg .........................................................
Henry Levin, Odense .........................................................
Aage Rasmussen, Svendborg...............................................
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1933
1947
1956
1947
1953
1952
1953
1952

H. Chr. Meier, Lindknud..................................................
Poul Friis, Nakskov.............................................................
Thorkild Pedersen, Slagelse.................................................
Svend Jensen, Hjørring.......................................................
H. Fevejle, St. Heddinge....................................................
Peter Rasmussen, Silkeborg.................................................
Iver Christensen, Nykøbing F..............................................

1957
1953
1954
1954
1955
1955
1956

Ved landsforeningens stiftelse fratrådte følgende hovedbestyrelsesmedlem
mer:

Th. Thomsen, Aalborg — Johs. Henningsen, Randers — N. Hansen,
N. Christiansen, Nykøbing F. — P. Olsen, Gaunø — Hartmann, Maribo —
Pelck, Nyborg — Th. Jacobsen, Hjørring — W. Matthiessen, Frederiksberg —
P. Larsen, Vejle og Vald. Schmidt, Kolding.
død ell.
udtrådt

Den første bestyrelse i landsforeningen bestod af:
P. Larsen, Vejle.................................................
Johs. Henningsen, Randers .............................
Th. Jacobsen, Hjørring.....................................
V. Schmidt, Kolding.........................................
Th. Thomsen, Aalborg.....................................
Isidor Levin, Svendborg...................................
A. Reimers, Faaborg.........................................
H. Pelck, Nyborg..............................................
N. Christiansen, Nykøbing F..............................
R. Hartmann, Maribo .....................................
P. Olsen, Gaunø ...............................................
Jens Holm, Rønne.............................................
W. Matthiessen, Frederiksberg.........................
Derefter har følgende været i bestyrelsen :

Lund, Skive .......................................................
E. Wingaard, Odense........................................
Conrad Henriksen, Viborg...............................
Victor Hansen, København.............................
Böttcher, Lellinge .............................................
G. Bjerregaard, Nykøbing F.............................
Chr. Poulsen, Aarhus .......................................
Isidor Levin, Faaborg.......................................
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1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915

— 1938
— 1924
— 1920
— 1931
— 1916
— 1917
— 1920
— 1923
— 1919
— 1922
— 1918
— 1921
— 1918
død ell.
udtrådt

indtrådt

1916
1917
1918
1918
1918
1919
1920
1920

—
—
—
—
—
—
—
—

1918
1920
1923
1920
1934
1923
1924
1922

død ell.
udtrådt

indtrådt

Winkler, Odense ...............................................
Glistrup, Neksø .................................................
Holm, Svendborg...............................................
C. P. H. Göttsche, Herning.............................
Chr. Sørensen, Nyborg.....................................
Sønderup, Idestrup.............................................
Jens Hansen.........................................................
Valdemar Jensen, Silkeborg.............................
Th. Thaanum, Randers ...................................
Gudm. Rasmussen, Birkerød ...........................
Chr. Hansen, Nykøbing F..................................
Holm Christensen, Aarhus ...............................
M. Nielsen, Grenaa..........................................
E. Carstensen, Aalborg.....................................
Ernst Rasmussen, Svendborg...........................
Søncksen, Faaborg.............................................
Elung Jensen, Odense.......................................
J. P. Elvang, Næstved.......................................

Den i 1940 siddende bestyrelse bestod af:

Lundberg, København.......................................
Skotte, Abbed.....................................................
Emil Hansen, Odense.......................................
Petersen, Glamsbjerg.........................................
Arthur Jensen, Horsens.....................................
Johs. Mathiesen, Esbjerg .................................
N. J. Kloster, Kolding .....................................
Johs. Rasmussen, Nyborg.................................
Carl Pedersen, Gedser.......................................
Harry Olsson, Holbæk .....................................
Poul Jørgensen, Fredericia ...............................
Emil Madsen, Aalborg.......................................
Carl Berg, Randers.............................................
O. Kølin, Vejle .................................................
Fr. Nielsen, Hvalsø ...........................................
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1920
1921
1922
1923
1923
1923
1924
1924
1925
1927
1927
1928
1930
1930
1930
1932
1932
1934

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ud

indv.

1920
1922
1925
1927
1929
1931
1932
1933
1935
1935
1936
1937
1938
1938
1938

1930
1927
1925
1925
1927
1927
1932
1928
1929
1935
1935
1938
1936
1937
1932
1932
1933
1938

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1947
1947
1952
1954
1947
1952
1954
1950
1948
1941
1954
1947
1954

Derefter er følgende valgt ind i bestyrelsen :
V. A. F. Bessmann, Herning ...........................
Gerh. Lindhardsen, Lolland..............................
Carl Hansen, København.................................
M. Jensen, Skive .............................................
Arne Hansen, Grenaa.......................................
Mathias Petersen, Aarhus.................................
(Suppleant for Arthur Jensen)
Axel Svare, Korsør ...........................................
Axel Hansen, Esbjerg .......................................
Aage Rasmussen, Svendborg.............................
Holger Jensen, Nykøbing F................................
P. Weilgaard, Holstebro..................................
Henry Levin, Odense .......................................
Berh. Andersen, Kolding .................................
Poul Friis, Nakskov...........................................
Thorkild Pedersen, Slagelse...............................
Svend Jensen, Hjørring.....................................
H. Fevejle, St. Heddinge ................................
Peter Rasmussen, Silkeborg...............................
Iver Christensen, Nykøbing F............................
Harry Hansen, Holbæk.....................................
H. Chr. Meier, Lindknud................................

valgt

død ell.
ud trådt

1941
1947
1947
1947
1947
1947

— 1955
— 1953
— 1955
— 1953
—
—

1948
1952
1952
1950
1953
1953
1954
1953
1954
1954
1955
1955
1956
1956
1957

— 1954
—
—
— 1956
—
—
— 1957
—
—
—
—
—
—
—
—

AFDELINGER UNDER LANDSFORENINGEN
UNDERSTØTTELSESFORENINGEN

Allerede i 1902 begyndte afdøde slagtermester P. Olsen, Næstved, arbejdet
for oprettelse af en begravelseskasse, hvis opgave skulle være at udbetale en
sum ved et medlems død, så udgifterne ved begravelsen kunne afholdes, og
helst skulle der være så meget tilovers, at familien kunne leve deraf de første
par uger eller måneder. Det var jo skik dengang, at når en ubemidlet kollega
gik bort, så blev der samlet ind på torvet blandt slagterne, og det var dette,
P. Olsen arbejdede på at komme bort fra. Den afdødes efterladte skulle
have ret til at få et beløb udbetalt, så begravelsen kunne ske på anstændig
måde.
Det var en smuk og god tanke, og P. Olsens navn vil altid blive mindet i for
bindelse med understøttelsesforeningens oprettelse. Den nye forening, som
han med stort arbejde og besvær fik dannet, måtte ikke kaldes begravelses-
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Gruppebillede fra et af den første centralkomite’s møder, afholdt den 1. april 1883 i Horsens.

kasse, og til at begynde med gik den derfor under navnet kranseforeningen,
indtil den så fik det nuværende navn, understøttelsesforeningen.
Der skulle betales et beløb, 1 eller 2 kr., pr. indtruffet dødsfald, og der ud
betaltes ikke mere, end der kunne blive et overskud pr. dødsfald, der gik til
kassebeholdningen. Interessen for foreningen var ikke stor til at begynde med,
og den førte også en vegeterende tilværelse indtil årene 1906—07. I 1906 blev
der udbetalt understøttelse til 17 dødsfald, og der arbejdedes så ihærdigt på
at få medlemstallet op på 1200, så der med 1 kr. pr. dødsfald kunne udbetales
1000 kr. pr. dødsfald. Dette gik dog ikke så let som ventet. Først i 1911, efter
at P. Larsen var blevet formand for den jydske centralforening i 1910, blev der
vedtaget et forslag om, at lokalforeningerne under den jydske centralforening
forpligtede nye indtrædende medlemmer til at være medlemmer af understøt
telsesforeningen. Dernæst optog P. Larsen et virksomt agitationsarbejde rundt
om i landet for at skaffe medlemmer til understøttelsesforeningen — og med
held. I 1913 var der ca. 1300 medlemmer, og der var opsparet en kapital på
32,000 kr. I 1914 var beholdningen steget til 36,000 kr., og samme år forhøjedes
udbetalingen fra 850 til 900 kr., og i den tid, der var forløbet siden foreningens
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Gruppebillede af deltagerne i et centralforeningsmøde i Randers den 14. oktober 1900.

oprettelse, var til dødsfald udbetalt over 70,000 kr., så foreningens eksistens
berettigelse var fastslået og dens betalingsdygtighed uomtvistelig. Dette sidste
var nemlig det afgørende for videre tilgang af medlemmer. — Så i 1915 kom
den store forandring indenfor organisationen, at centralforeningerne ophæve
des, og landsforeningen blev dannet. Overbestyrelsen og landsforeningens
nye bestyrelse holdt møde i København på »Gimle« søndag den 10. oktober
1915, hvor overbestyrelsen fratrådte, og her vedtoges følgende med alle
stemmer :
»Bestyrelsen anser det for rigtigst, at medlemmer af understøttelsesforenin 
gen skal stå som medlemmer af landsforeningen, men iøvrigt henvises sagen til
behandling på landsmødet i 1916.
Overbestyrelsen vedtager, at understøttelsesforeningen indgår under lands
foreningens administration og ledelse.«
På landsmødet i Aarhus i 1916 vedtoges nye love for understøttelsesforenin
gen, hvorefter kontingentet blev 1 kr. pr. dødsfald og 1 kr. årlig i administra
tionsbidrag, og udbetalingen ved dødsfald blev sat op til 1000 kr.
— I 1909 valgtes Wilhelm Matthiessen, Frederiksberg, som regnskabsfører
for understøttelsesforeningen, og i 1919 nedlagde han dette hverv efter 10 års
arbejde som sådan, og landsmødet i København 1919 vedtog eenstemmigt at
udnævne Wilh. Matthiessen som landsforeningens første æresmedlem som tak
og påskønnelse for hans store arbejde indenfor organisationen fra dennes før11
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ste dage. I 1920 var understøttelsesforeningens formue steget til over 100,000,
og på landsmødet i Randers i 1920 vedtoges at forhøje dødsfaldsudbetalingen
til 1100 kr. I 1922 vedtoges på landsmødet i Silkeborg nye love for understøt
telsesforeningen, der var meget forskellige fra de indtil da gældende, og især an
gående det i forbindelse med understøttelsesforeningen og indenfor dennes
medlemskreds virkende hjælpefond, der omtales særskilt senere.
Efter de nye love blev kontingentet fastsat til et bestemt beløb uanset antal
dødsfald. Det blev sat til 6 kr. kvartalet, men den ene krone skulle overføres
til det nyoprettede hjælpefond.
Samtidig sattes dødsfaldsudbetalingen op til 1200 kr., og der blev givet med
lemmer af landsforeningen anledning til at blive optaget, selv om de var over
45 år, når de indmeldte sig inden 1. januar 1923, og mod, at de kun fik udbe
talt et dødsfaldsbidrag på 100 kr. det første år og stigende med 100 kr. de efter
følgende, indtil maksimumsudbetalingen var nået.
Denne bestemmelse medførte, at medlemstallet steg med 685 i 1923 til over
2200. Deraf var indmeldt 289 over 45 år, nemlig 174 mellem 45 og 55 år, 86
mellem 55 og 65 år, og 29 over 65 år.
På landsmødet i Aarhus i 1925 vedtoges at forhøje udbetalingen til 1300 kr.
Og understøttelsesforeningens virksomhed gik så støt og rolig til 1931, da
landsmødet i Viborg ændrede lovene, således at kontingentet blev sat til 5 kr.
kvartalet, idet den ene krone til hjælpefondet blev strøget, og desuden vedtoges,
at et medlem, der overgår til andet erhverv, der udelukker medlemsskab af
landsforeningen, (f. eks. et medlem, der arbejder som svend), kan stå i 5 år
med hvilende medlemsret og indtræder i sine gamle rettigheder, hvis han ind
melder sig igen, inden 5 år er gået og på landsmødet i 1956 blev tilføjet:
Når et medlem overgår til andet erhverv, der udelukker medlemsskab i Lands
foreningen, og det har været medlem i mindst 10 år, kan det blive stående som
hvilende medlem af understøttelsesforeningen uden kontingentindbetaling og
uden ret til dødsfaldsbidrag, men har ret til ved død at få udbetalt det beløb,
det har indbetalt.
Disse love gælder endnu den dag i dag, og tiden har vist, at disse og de der
efter trufne dispositioner har været rigtige.
Der har i årenes løb været stillet mange forslag til behandling på landsmø
derne om forhøjet udbetaling, om kontingentfrihed efter et vist antal medlems
år eller alder og om nedsættelse af kontingentet. Bestyrelsen har altid anbefa
let at forkaste disse forslag, og det er også altid sket, indtil det på landsmødet i
1952 vedtoges at forhøje dødsfaldsudbetalingen til 1500 kr. fra 1. juli 1952.
Fra landsforeningens stiftelse i 1914—15 til 1. januar 1956 er der til 1777
dødsfald udbetalt et samlet beløb på kr. 2.217.554,00. Medlemstallet var ved
landsforeningens stiftelse 1766, og den 1. januar 1956 var det steget til 3606.

162

HJÆLPEFONDEN

Under og efter den første verdenskrig gennemførtes en lov vedrørende eks
porten af huder og skind med eksportafgift af spæde- og fedekalveskind, og
der oparbejdedes et meget betydeligt overskud, som det, da denne hudeordning, som den kaldtes, ophævedes den 29. juni 1920, var meningen at lade
indgå i statskassen. Men landboorganisationerne protesterede kraftigt herimod
og forlangte, at overskuddet skulle fordeles til disse med den motivering, at det
var deres slagtedyrs huder og skind, der var betalt ekstraafgift af.
Herimod protesterede slagterne, da de hævdede, at de ved køb af slagte
dyrene havde ejendomsretten til de ved slagtning fremkomne huder og skind.
Under disse omstændigheder fremsatte landsforeningens formand P. Larsen,
Vejle, og kraftigt støttet af hudeauktionernes leder, grosserer Søren Jensen,
krav om, at slagterne også skulle have ialtfald en forholdsmæssig del af dette
overskud, og der blev da også bevilget 150.000 kr. til slagterne. Disse blev delt
således, at Københavns Slagterlav fik 25.000 kr. og landsforeningen 125.000
kr. Det var en forudsætning, at disse 125.000 kr. ikke måtte uddeles som efterbetaling til de enkelte leverandører. Pengene stilledes udtrykkelig til rådig
hed for organisationen til brug for velgørende formål i standens interesse.
Dette var samtidig en styrkelse af organisationen, idet kun de slagtermestre,
der stod under landsforeningen, kunne nyde godt af dette beløb.
På landsmødet i 1921 stillede landsforeningens bestyrelse forslag om ændrede
love for understøttelsesforeningen og i tilslutning hertil forslag om oprettelse
af et hjælpefond, hvis grundfond var de 125.000 kr. fra hudeordningen. Efter
nogen diskussion henvistes sagen til næste års landsmøde, og på landsmødet i
Silkeborg i 1918 vedtoges bestyrelsens forslag ved skriftlig afstemning, med 47
ja mod 30 nej og 4 blanke stemmesedler.
Reglerne for det ny hjælpefond gik ud på, at renten af de 125.000 kr. udde
les hvert år i december måned til de lokale foreninger, efter disses medlemstal.
Desuden skulle de lokale foreninger indbetale 4 kr. pr. medlem til hjælpefonden,
og dette beløb tilbagebetaltes ligeledes til de lokale foreninger sammen med
renten af grundkapitalen. Meningen hermed var at skaffe så stort et beløb
som muligt til trængende medlemmer indenfor den lokale forening. Det beløb,
der af hjælpefonden tilsendtes den lokale forening, må ikke under nogen form
anvendes til andet end understøttelse til trængende medlemmer.

Indbetalingen af de 4 kr. årlig pr. medlem var der en del modvilje imod, og
ved ordning af lovene i 1931 udgik bestemmelsen om, at indbetalingen var
obligatorisk, således at det stod de lokale foreninger frit for, om de fortsat ville
indbetale de 4 kr., og det er der endnu en del foreninger, der gør.
Da pensionsfonden ophævedes i 1950 var der i denne en opsparet formue på
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kr. 102.179,17, der efter landsmødets beslutning blev overført til hjælpefonden.
Derved forøgedes hjælpefondens formue, som i 1948 var blevet forøget med en
portion på kr. 100.000 hidrørende fra en i restriktionsårene under den anden
verdenskrig opsparet hudepulje, så den ialt den 1. januar 1956 var kr.
355.038,60, og afhjælpefonden er der ialt i årene fra 1923 og til 1956 udbetalt
kr. 384.964,35.

PENSIONSFONDEN
I året 1928 fremsatte P. Larsen tanken om at oprette et pensionsfond med
det formål at udbetale et beløb til alle medlemmer i understøttelsesforeningen,
når disse havde nået en vis alder, og uden hensyn til trang eller andre omstæn
digheder.
Bestyrelsen behandlede sagen på et møde den 6. januar 1929 og valgte et
3-mands udvalg til at drøfte sagen, bestående af P. Larsen, Vejle, Jens Hansen,
Hjørring og Chr. Pedersen, Glamsbjerg. Der udarbejdedes en statistik over
understøttelsesforeningens medlemmers alder, hvoraf fremgik, at der var 284
medlemmer over 65 år. Udvalget gav tilslutning til P. Larsens forslag og fore
slog, at pensionsfonden økonomisk skulle hvile i sig selv. Der skulle betales 10
kr. årlig i kontingent, og derudover skulle et overskud fra en fagudstilling i
Aarhus overføres til pensionsfonden, og når der ikke udbetales pension i de
første 5 år efter starten, kunne der af kontingent og renter udbetales en pen
sion fra 100 kr. årlig til medlemmer over 65 år, og som havde været medlem
mer af understøttelsesforeningen i mindst 15 år. Desuden foreslog udvalget,
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at forslaget skulle vedtages på 2 landsmøder. På landsmødet i 1929 stemte 39
for og ingen imod forslaget.
På landsmødet i 1930 foreslog bestyrelsen at udsætte 2. behandling af for
slaget under hensyn til en forestående ny aldersrentelov, og at man forberedte
gennemførelsen af det stillede forslag ved at overføre overskud fra fagudstil
lingen samt yderligere 3000 kr. fra landsforeningen.
Bestyrelsens forslag vedtoges, idet landsmødet samtidig udtalte en tak til
P. Larsen, fordi han gav det af bestyrelsen stillede forslag sin tilslutning med
hensyn til udsættelsen.
I realiteten blev behandlingen af forslaget om en pensionsfond dermed
standset, men trods dette blev der stadig overført beløb fra landsforeningen og
andre beløb samt renter, så der til året 1950 var opsparet et beløb på 102.179,17.
Da forslaget om pensionsfondens oprettelse ikke blev endelig vedtaget ved 2.
behandling, blev dette betydelige beløb overført til hjælpefonden i året 1950.
Tanken om pensionsfonden var P. Larsens kongstanke og vidnede om hans
store kærlighed til de ældre kolleger og disses hustruer, men denne smukke
tanke mødte trods alt en del modstand ud fra den begrundelse, at et enkelt
fag ikke magter med egne midler at yde alle medlemmer udover en bestemt
alder en sum, der kunne være den tilsigtede hjælp. Men derfor erkendtes fra
alle sider den smukke tanke, der lå til grund for forslaget.

DANSKE PROVINS-SLAGTERMESTRES
HUDEAUKTIONSSALG
I 1893 startede Kjøbenhavns Slagterlaug med firmaet H. C. Jensen & Søn,
som leder de månedlige auktioner over huder og skind fra københavnske slag
termestre, og det var de gode resultater, der opnåedes ved disse auktioner, som
efterhånden fik provinsslagtermestrene til at ønske et lignende auktionssalg
etableret for deres vedkommende.
I den anledning henvendte i efteråret 1907 slagtermester C. M. Thomsen,
Aalborg, sig på foranledning af overbestyrelsen til grosserer Søren Jensen, der
som indehaver af firmaet H. C. Jensen & Søn ledede den københavnske Auk
tion, og optog forhandling med ham om at tage auktionssagen op for provin
sens vedkommende. — Grosserer Jensen erklærede sig rede til at søge sagen
gennemført, og efter henvendelse til grosserer Holger Meyer fik han dennes
tilsagn om samarbejde.
Ved et møde i København den 9. februar 1908 blev det vedtaget at søge

165

tanken realiseret med hensyn til salg ved auktion af provinsslagtermestrenes
huder og skind og i dette øjemed at afholde møder landet over for at under
søge, om der var tilslutning til tanken.
Ved disse møder var — foruden d’herrer Søren Jensen og Holger Meyer —
repræsentanter for overbestyrelsen til stede. Således var altid enten P. Larsen,
Vejle, og C. M. Thomsen, Aalborg, eller en af disse herrer nærværende og ar
bejdede for sagen med utrættelig energi. C. M. Thomsen, Aalborg, arbejdede
med liv og sjæl ude i landet som agitator for hudesagen. Han udførte sammen
med P. Larsen et kæmpearbejde for at åbne kollegernes øjne for de mange for
dele, et fælles hudesalg betød for den enkelte.
Disse pionerer for provinsauktionen er nu alle gået bort.
Da det ved de i løbet af februar og marts måned 1908 afholdte møder viste
sig, at sagen vandt tilslutning, blev der indbudt ca. 80 slagtermestre til et møde
i Fredericia den 5. april 1908, hvor der forelagdes og diskuteredes et udkast
til de regler, der skulle være gældende for salg ved auktionen, og udkast til
kontrakt mellem slagterne, der skulle deltage i auktionen, og dennes ledere.
Der blev derpå af mødedeltagerne nedsat et udvalg på 16 medlemmer, som
sammen med auktionsledelsen skulle udarbejde de endelige forslag til nævnte
regler og kontrakter, og dette udvalg holdt møde i Aarhus den 3. maj 1908,
hvor reglerne for auktionen (fællesreglerne) eenstemmigt vedtoges. Dermed
var auktionens start fastslået, og til auktions-forretningens drift stiftede lederne
firmaet Danske Provins-Slagtermestres Hudeauktionssalg ved Søren Jensen og
Holger Meyer.
Selvfølgelig mødte auktionssagen stor modstand fra produkthandlerne, som
ved alle midler søgte at holde slagterne borte fra auktionen, men trods al mod
stand lykkedes det dog at føre sagen igennem, så at den første auktion kunne
finde sted den 7. oktober 1908 med varer fra 16 forskellige byer. Det udbudte
kvantum, som dengang androg ca. 1400 huder og 2000 fedeskind, forøgedes
efterhånden og har i de sidste år andraget gennemsnitlig 8—10,000 huder og
ca. 7000 fedeskind pr. måned fra ialt ca. 90 modtagerkredse.
I december 1916 afholdtes auktion nr. 100, og i anledning af dette jubilæum
havde grossererne Søren Jensen og Holger Meyer indbudt hudeudvalget til en
festmiddag på Palads Hotellet. Vi bringer et billede af selskabet ved kaffen,
hvor stemningen allerede var mægtig.
— I årenes løb er auktionen stadig gået i spidsen for de forbedringer, som
efterhånden er gennemført med de danske huder og skind med hensyn til va
rernes behandling ved og efter afslagtningen. Auktionen har således kæmpet
for i så vid udstrækning som muligt at få slagterne til at banke huderne og
skindene af og har opnået et godt resultat i så henseende. I denne forbindelse
skal det fremhæves, at auktionen også arbejder for, at slagterne drager omsorg
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for ved afslagtningen at opridse huderne og skindene på den rette måde, så
ledes at garverne får det bedst mulige udbytte af råvaren. Ligeledes har auk
tionen arbejdet for staldmøgets fjernelse, og det er også auktionen, som ved
regelmæssigt at forsyne landbrugsministeriet med statistik over antallet af de
ved auktionerne solgte vernede huder har muliggjort det for ministeriet at
kontrollere virkningen af den ved auktionens medvirken udstedte lov om for
anstaltninger til vernefluens udryddelse, hvilken lov har givet det resultat,
at vernefluen nu er så godt som udryddet overalt på øerne og Bornholm og
reduceret så betydeligt i Jylland, at der er al udsigt til, at landet indenfor en
overskuelig fremtid vil være helt befriet for vernefluen, såfremt vernelovens
forskrifter nøje overholdes.
I de forløbne år har de udenrigspolitiske forhold to gange medført en af
brydelse af den regelmæssige månedlige afholdelse af auktionen. Første gang
lige efter den forrige verdenskrig i en periode, der strakte sig gennem året
1919 og første halvdel af 1920, da regeringen havde fastsat maksimalpriser for
huder og skind, og auktionssalget som følge deraf måtte ophøre.
I denne maksimalprisperiode fordeltes som omtalt under »Hjælpefonden«
de danske huder og skind gennem en af regeringen oprettet hudecentral, som
til en begyndelse lededes af grosserer Holger Meyer, og da denne blev syg,
af grosserer Søren Jensen i resten af perioden, ved hvis slutning det lykkedes
P. Larsen og grosserer Søren Jensen at udvirke, at der af det i denne periode
af regeringen i eksportpræmie opsamlede beløb tilsikredes slagterstanden
150,000 kr., hvoraf de 125,000 kr. blev stillet til disposition for Danske

167

Slagtermestres Landsforening, medens de 25,000 kr. blev tildelt Køben
havns Slagterlav.
Den anden gang, man nødsagedes til en afbrydelse af auktionernes afhol
delse, indtraf i 1940.
Straks efter krigens udbrud i september 1939 medførte de ekstraordinære
forhold oprettelsen af et hudenævn, der skulle varetage landets interesser med
hensyn til dets eksport herfra af huder og skind, og de hjemlige garveriers
forsyning med disse råvarer. Ved nedsættelsen af dette hudenævn var der i
første omgang ikke taget hensyn til slagterstanden, idet ingen repræsentant
for denne havde fået plads i nævnet. Under forrige krig var P. Larsen med
lem af det dengang nedsatte hudenævn. Straks efter offentliggørelsen om næv
nets sammensætning havde auktionens hudeudvalgs formand, slagtermester
Holger Randvig, Vejle, overfor myndighederne protesteret herimod på auk
tionsleverandørernes og efter mandat fra Danske Slagtermestres Landsforenings
formand ligeledes på denne forenings vegne og stillet krav om, at også slagter
standen blev repræsenteret, og dette resulterede i, at Randvig indvalgtes
i hudenævnet som repræsentant for landsforeningen og for auktionsleveran
dørerne, i hvilken egenskab Randvig udførte et stort og uegennyttigt arbejde
til varetagelse af slagterstandens interesser.
Hudeauktionen har sin egen ledelse, men hele auktionssagen er så nøje for
bundet med landsforeningens arbejde for standens vel, at denne altid har taget
arbejdet op for den størst mulige tilgang af leverandører. Efterhånden som for
holdene har udviklet sig, har der da også været en del forhandlinger mellem
auktionsledelsen og landsforeningen om landsforeningens større indflydelse
på auktionens ledelse. Efter grosserer Holger Meyers død den 16. februar 1930
blev dette indgående drøftet på et bestyrelsesmøde den 16. november 1930,
og der valgtes et 3-mands udvalg til at forhandle med grosserer Søren Jensen
om en ændring i fællesreglerne i den tilsigtede retning. Til dette udvalg valgtes
P. Larsen, Chr. Pedersen, Glamsbjerg, og Carstens, Aalborg.
Dette udvalg aflagde sin første beretning den 1. februar 1931 på et hoved
bestyrelsesmøde i Odense. Det centrale i forhandlingerne havde været at få
konstateret, hvorvidt auktionen i realiteten var grosserer Søren Jensens egen
forretning — eller auktionen var leverandørernes forretning. Søren Jensen
hævdede imidlertid stadig, at han ifølge de gældende fællesregler var eneste
indehaver af forretningen. Udvalget arbejdede derfor videre med problemet,
og den 14. maj vedtog man, at hudeauktionens leverandører skulle opsige
deres kontrakter til 1. januar 1932 inden 1. september 1931, for at man kunne
fortsætte forhandlingerne på et friere grundlag. I den følgende tid udviklede
forholdene sig imidlertid således, at priserne faldt ret betydeligt på hudemarkedet, hvorfor man besluttede indtil videre ikke at foretage sig noget ekstraordinært.
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Den siden da forløbne tid har ikke bragt nogen ændring i samarbejdsfor
merne, og i den siden forløbne tid har handelsforholdene været inde i perioder,
der ikke har opfordret til eksperimenter. Men gennem de tre repræsentanter,
landsforeningen har i hudeudvalget, og med H. Randvig som formand for
dette, er der også den ønskede snævre forbindelse med auktionens ledelse.
Efter grosserer Holger Meyers død i februar 1930 overtog grosserer Søren
Jensen firmaet Danske Provins-Slagtermestres Hudeauktionssalg som eneste
indehaver, og efter grosserer Søren Jensens død den 13. oktober 1939 overtog
hans enke firmaet med hr. overretssagfører Hans Schierbeck, København, som
lavværge og med firmaets mangeårige prokurister, d’herrer Rolff og Heidens
ieben, som ledere.
For et par år siden er prokurist Rolff fratrådt på grund af alder, og auktio
nen er siden drevet med Heidensieben som enedirektør i samarbejde med det
valgte hudeudvalg, og med H. Randvig, Vejle, som formand.

DEN LOVPLIGTIGE ULYKKESFORSIKRING
På Randers slagtermestres generalforsamling i april 1922 vedtoges, på forslag
af slagtermester Lauritz Henningsen, Randers, til landsmødet at indsende for
slag om at oprette en afdeling, der skulle overtage alle påbudte lovpligtige for
sikringer for arbejdere inden for faget. Forslaget indsendtes, og repræsentanten
for Randers-foreningen, Th. Thaanum, forelagde og motiverede forslaget. Det
vedtoges på landsmødet, at bestyrelsen skulle undersøge sagen og eventuelt
fremkomme med forslag. Et sådant forslag blev derefter forelagt på landsmødet
i Aalborg 1923, hvor der valgtes et udvalg, bestående af Johs. Henningsen,
Randers, William Holm, Svendborg og Valdemar Schmidt, Kolding, til hur
tigst muligt at søge oprettet en forsikringsafdeling for lovpligtig ulykkesforsik
ring. Det vedtoges, at denne forsikring skulle være obligatorisk for landsforenin
gens medlemmer. Yderligere bemyndigedes bestyrelsen til at stille et af mi
nisteriet forlangt depositum i statsobligationer på 50.000 kr. og ret til at
disponere over den til starten nødvendige kapital. Til leder af denne forsik
ringsafdeling valgtes J. Fæster, Svendborg, der var prokurist i forsikringssel
skabet Danske Lloyd, og desuden valgtes på landsforeningen et udvalg til at
overvåge og medvirke ved starten af slagtermestrenes egen lovpligtige ulykkes
forsikring, og efter ministeriets godkendelse trådte forsikringen i virksomhed,
og den første forsikring tegnedes for L. P. Berg, Horsens, hvis forsikring trådte
i kraft den 21. oktober 1924.
Grundlaget for forsikringens oprettelse var, at de andre selskabers præmier
dengang varierede fra 48 til 64 kr. årlig for en slagtersvend, og slagternes egen
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forsikring tegnede samme forsikring for en præmie på 20 kr. årlig for en slag
tersvend, og denne betydelige nedsættelse af præmien kunne kun gennemføres
ved en yderst sparsommelig administration, og det obligatoriske medlemsskab,
hvorved akkvisitionen blev sparet. Præmien på 20 kr. blev efter nogle års for
løb yderligere nedsat ti] 17 kr., hvortil som for alle selskaber kommer bidraget
til invalidefonden og arbejdsløshedsfonden.
Trods de lave præmier er der i de forløbne år opsparet en formuebehold
ning på over en halv mill, kr., og det har således været et meget værdifuldt
aktiv for slagterne at have deres egen ulykkesforsikring både ved den lave
præmie, der har været en fordel for hver enkelt forsikringstager, og ved den der
udover opsparede kapital.
Dette gunstige resultat skyldes i første række ulykkesforsikringens dygtige
leder, direktør Jens Fæster, der med faglig dygtighed og indsigt har admini
streret denne afdeling af landsforeningen og med meget beskedne administra
tionsudgifter.

SVENDEPRØVER, FAGSKOLEUNDERVISNING OG
KONSULENTVIRKSOMHED
I året 1857 fastsatte næringsloven at aflæggelse af svendeprøve skulle bestå
i slagtning af et stort kreatur, en kalv og et lam. Svendeprøven måtte ikke
vare mere end højst 6 timer, og der blev givet detailleret forskrifter for, dels
hvorledes slagtningen skulle foretages, og dels for parteringen af kreaturet.
I 1889 udkom en lov, som gjorde kontrakter angående lærlingeforhold mel
lem mester og lærlinge obligatorisk. I 1910 vedtog Københavns Slagterlav,
at slagterlærlinge skulle besøge Teknisk Skole for at få undervisning i skriv
ning, regning og bogholderi.
Indenfor landsforeningen begyndte man i 1922 at interessere sig for opret
telse af en fagskole, der kunne modtage elever fra hele landet, og særlig Jens
Hansen, Hjørring, og Axel Lundberg, København, interesserede sig stærkt
for denne sag. Tanken var egentlig første gang fremme allerede i 1914, da
Thomas Jacobsen, Hjørring, førte tanken frem og vekslede nogle breve med
hr. direktør Gregersen, Teknologisk Institut, om sagen. Dengang kunne tan
ken ikke realiseres og blev lagt hen, indtil den blev taget op i 1922, og det første
kursus, der varede 2 uger, blev afholdt på Teknologisk Institut den 5. novem
ber 1923, og hertil var mødt 18 elever, deraf 3 mestre og svende. Blandt ele
verne herskede stor tilfredshed med det udbytte, de havde haft af undervisnin
gen, og de drog ud i landet og virkede som agitatorer for kommende kursus.
Fagskolens første lærere var : i kødudskæring med kalkulation : slagtermestrene
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H. C. Andreasen og A. P. Lundberg, kølemaskiner: ingeniør Sv. A. Andersen,
elektroteknik: ingeniør P. Hempel, elektromotorøvelser: værkfører E. J. Sø
rensen, slagtedyrenes sygdomme: professor A. F. Følger, kødhygiejne: dyr
læge S. R. Hjortlund, bogføring: revisor H. Meisel, forretningslære: kontorchef
R. Berg.
Foruden undervisningen på selve skolen havde eleverne lejlighed til at
aflægge besøg på kvægtorvet og i slagtehusene, i S. Houlbergs og S. Johannes
sons pølsefabrikker, samt på provinsslagtermestrenes hudeauktions kontor og
lager.
I maj 1932 blev fagskolens undervisningsplan udvidet til også at omfatte
undervisning af kvinder, idet man oprettede et kursus for slagterhustruer, der
hjalp deres mand i butikken. Dette første kursus for slagterhustruer blev be
søgt af 20 elever og gjorde stor lykke blandt deltagerne.
Fagskolen var i sin oprindelige tanke kun beregnet for slagtere. Senere har
tidens udvikling medført, at man har måttet udvide fagskolens område til også
at gælde andre grene af faget, således at den står som en fagskole for slagter- og
kødindustri.
Fra året 1936 er slagterundervisningen foregået i dertil særlige specialind
rettede lokaler på Teknologisk Institut i København. I disse lokaler er det
muligt at give mestre og svende en supplerende uddannelse (undervisning) i
deres fag.
Undervisningen gives dels som praktisk undervisning, idet man lader ele
verne partere og sortere kødet fra hele dyr, for derefter at salte og tilberede de
forskellige kødstykker til den varesort, hvortil den er bedst egnet. Normalt
fremstilles under et 3-ugers kursus ca. 50 forskellige varesorter.
Der gives teoretisk undervisning i forskellige pensa, såsom fag- og material
lære, bogføring, kalkulation, elektroteknik, forretningslære samt køleteknik.
Endvidere aflægges der besøg på kvægtorv og slagtehus samt på pølsefabrik
ker.
Fra året 1936 og til 1. januar 1957 har der på Teknologisk Institut ialt
været afholdt 63 kursus med ialt 984 elever og med et samlet elevtime
antal på 118.774 timer.
Af de 984 elever var 67 mestre og 917 svende.

773 elever var fra provinsen 62 fra København og 149 fra udlandet.
I de sidste 3—4 år har der endvidere været afholdt korte kalkulationskursus,
hvor det har været opgaven at lære mestre og svende at kalkulere sig til de
rigtige udsalgspriser for såvel udskårne kødstykker som tilberedte færdigvarer.
Den i tilknytning til fagskolen oprettede slagter-konsultation har vist sig at

171

interessere medlemmerne, således at de har fået forståelsen af den store gavn,
de selv og faget kan have af denne fortræffelige institution, og slagterkonsulent
Mikkelsen startede den 29. oktober 1940 første gang en konsultationsrejse
omkring i landet og holdt faglige foredrag for svende og mestre en aften hvert
sted under opholdet.
Slagterkonsultationen har i forbindelse med de øvrige håndværkerkonsulta
tioner påtaget sig at være rådgivende i køletekniske spørgsmål, bogføringsog kalkulationsspørgsmål, samt motor- og maskintekniske spørgsmål. Slagter
konsultationen er en statsunderstøttet institution, der ledes af en bestyrelse
på 6 medlemmer, valgt af følgende organisationer:

Andels- og Privatslagteriernes Arbejdsgiverforening.
Dansk Slagteriarbejderforbund.
Danske Slagtermestres Landsforening.
Københavns Slagterlav.
Kødindustriens Fabrikantforening.
Slagtermesterforeningen for København og Omegn.
I 2 til 5 måneder hvert år har konsulent Mikkelsen foretaget en konsulent
rejse ud i provinsen til de af organisationernes medlemmer, som har ønsket
et besøg. Det drejer sig om ca. 35—50 rekvirenter pr. år.
Landsforeningen har i årenes løb ofret store beløb på fagskolen, dens lokaler,
tilskud til fripladser på skolen og konsulentvirksomheden etc.
En ny lærlingelov trådte i kraft i 1937, den påbyder, at mestrene skal sørge
for en grundig, såvel praktisk som teoretisk uddannelse af lærlingene.
Den uddannelse skal for det praktiske arbejdes vedkommende hovedsagelig
foregå hos mesteren, hvorimod den teoretiske uddannelse skal foregå på en af
de her i landet værende 300 tekniske skoler. Indtil nu har denne undervisning
været givet som aftenundervisning med besøg på skolen 2 à 3 aftener om ugen
fra kl. 17—20. Som undervisningsgrundlag tjener en af slagterfagets fælles
udvalg godkendt og af ministeriet vedtagen skoleplan, som nu i året 1956 fast
sætter, at lærlinge inden for slagterfaget skal besøge den tekniske skole i de 3
første skoleår; de skal i den tid have 150 timer undervisning om året. Den tid
ligere skoleplan fra 1943 havde en undervisning i de 2 sidste læreår.
Når en lærling har stået i lære i 4 år, indstilles han af sin mester til aflæggelse
af svendeprøve. Denne indstilling sker gennem slagterfagets fællesudvalg,
hvis formand for tiden er direktør S. Villekold. Ifølge svenderegulativet inden
for slagterfaget i Danmark af 1. februar 1951, (tidligere regulativ var ha 5.
januar 1940), er det muligt at aflægge svendeprøve inden for 4 grene af slag
terfaget, nemlig som slagter, pølsemager, tarmsvend, slagterbutikssvend. I svendeprøveregulativet er nøje angivet, på hvilken måde de forskellige grenes svende-
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prøver skal aflægges, og hvilke karakterer der kan gives for hver enkelt del af
arbejdets udførelse.
I 1956 er der i folketinget vedtaget en ny lærlingelov til afløsning af loven fra
1937. Denne nye lov har bragt mange nye forhold ind vedrørende slagterlær
lingenes uddannelse. Vedrørende den teoretiske uddannelse vil der sikkert
i de kommende 10 år ske store ændringer, idet man blandt andet arbejder på
at få oprettet centralskoler i stedet for de mange små tekniske skoler, ligesom
man sikkert i stor grad vil gå over til dagundervisning i stedet for som hidtil
aftenundervisning.

Foranstående er en kort historisk redegørelse for forholdene indenfor hånd
værksfagene sidst i forrige århundrede og særlig slagterfaget og dermed også,
hvad der gik forud for landsforeningens stiftelse i 1915. Og dernæst en kort
omtale af landsforeningens arbejde i tiden indtil 1957.
Forhåbentlig kan det oplyste være af orienterende betydning for eftertiden
for dem, der har interesse i at gøre sig bekendt med udviklingen indenfor
slagterfagets erhvervsmæssige organisation.
Jeg fik af forlaget som opgave at levere en omtale af slagterfagets organisa
tionsforhold, der skulle fylde ca. 20—24 trykte sider, og læserne må undskylde,
at omtalen kom til at fylde en del mere. Jeg håber på tilgivelse, da opgaven
interesserede mig i høj grad — vel nok, fordi jeg var med ved landsforeningens
stiftelse og nogle år forud, og jeg er den eneste nulevende af dem, der var med
i det grundlæggende arbejde, og sekretær for den første bestyrelse i landsfor
eningen.
Det har derfor været en oplevelse for mig at gå alle de gamle protokoller og
referater igennem og dermed genopleve, hvad der er sket i de forløbne 43 år.
Og har jeg glemt noget, der burde have været med i omtalen, så bedes dette
undskyldt.

SLAGTER-TIDENDE
af dr. phil. Harald Jørgensen,
Inden for slagterfagets mange, forskellige fagblade indtager Slagter-Tidende
en ganske særlig plads. Dette skyldes ikke blot det forhold, at det er det ældste
fagblad inden for denne særlige branche, men nok så meget, at dets tilblivelse
er resultatet af en enkelt mands banebrydende indsats, og at det gennem mere
end 40 år har haft een og samme redaktør.
Vi skal helt tilbage til århundredskiftet for at udrede bladets forhistorie.
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Ligesom det var tilfældet med andre fag,
havde enkelte repræsentanter for slagter
faget forsøgt at skabe en særlig fagpresse
for slagtere, men ingen af disse forsøg var
lykkedes. Ved loven om næringsfriheden
af 1857 sprængtes de gamle fagorganisa
tioner, og der skulle gå adskillige år, inden
nye, slagkraftige afløsere var blevet skabt.
Selv om der i visse byer ret hurtigt skabtes
små lokale foreninger af slagtere, havde
de længe ingen intimere forbindelse med
tilsvarende foreninger i andre byer, og
helt uden for disse foreninger stod de
mange landslagtere. Det var ikke, fordi
der ikke forelå store opgaver for faget,
som bedst kunne løses i fællesskab, men
Th. Jacobsen, Hjørring.
det var vanskeligt at få samlet de meget
spredt boende udøvere af slagterfaget. Med en vis misundelse så provinsslag
terne hen til deres københavnske kolleger, som havde en organisation, der
viste sig at kunne ordne mange af de problemer, som provinsslagterne endnu
ikke havde fundet en løsning på.
Omkring århundredskiftet fandtes i Hjørring en slagtermester, der hed
Thomas Jacobsen. Også han følte i høj grad savnet af en slagkraftig organi
sation og af et blad, der kunne danne bindeleddet mellem de mange, spredtboende kolleger. Når ingen andre ville forsøge, måtte han selv prøve at løse
opgaverne. 30. aug. 1900 udsendte han derfor et prøvenummer på det blad,
han ville skabe. Det skulle hedde Slagter-Tidende, og dets udgivelse skulle
finansieres ved abonnementsindtægter og indtægter ved salg af annoncer i
bladet. Prøvenumret var trykt i Hjørring Amtstidendes bogtrykkeri, og bla
det skulle koste 2 kr. kvartalet og udkomme engang om ugen. Annonceprisen
var 15 øre for enkeltspaltet korpuslinie, men der gaves rabat ved bestilling
af gennemgående annoncer.
Hvorledes modtoges nu opfordringen til at tegne abonnement på dette nye
blad? Adskillige havde ingen forståelse af værdien af et blad, og flere, der
tegnede abonnement, indsendte aldrig betalingen til redaktøren. Tilbage blev
dog en lille trofast skare, som den nye redaktør ikke ville svigte, og med
datoen 6. oktober 1900 på forsiden udkom da 1. nummer afbladet. Af ydre
lignede bladet en avis. Formatet var folio, men noget mindre end idag, og
det var opsat 5 spaltet og bestod af 4 sider tekst og annoncer. Ved den gennem
førte anvendelse af een-spaltet tekst og ved fuldstændig mangel af illustratio-
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ner kan det idag virke lidt trist af udseende,
men det er utvivlsomt blevet læst.
Slagtermester Jacobsen henvendte sig først
og fremmest til kolleger i provinsen, og som
årene gik, sluttede flere og flere sig til. Det
er interessant at se, at man også søgte at
skaffe bladet udbredelse i Norge. Med regel
mæssige mellemrum lod redaktøren indrykke
en lille opfordring i bladet, at det burde hol
des af enhver slagter, fedevarehandler og
kreaturhandler i Danmark og Norge. Hvor
stort et oplag det fik i Norge, unddrager sig
idag enhver undersøgelse. Redaktøren var
N. K. Nielsen, Randers.
endvidere ivrig efter at knytte gode med
arbejdere til bladet, og det manglede ikke på opfordringer til at sætte pen
til papiret og sende et indlæg ind.
Hvad slagtermester Th. Jacobsen tilsigtede med bladet var først og frem
mest at skaffe samling inden for slagternes kreds. Gennem bladet lykkedes
det ham at slå til lyd for organisationstanken, og det varede ikke mange år,
før et samarbejde var etableret mellem de oprettede 4 centralforeninger af
slagtermestre i Danmark. Fra 16. marts 1901 kunne redaktøren skilte med,
at bladet var officielt organ for disse centralforeninger. Foruden at virke for
organisationstanken var det slagtermester Jacobsen’s mål at bidrage sit til den
faglige højnelse, og alt hvad der kunne bidrage hertil var velkomment. Endelig
bragte bladet naturligvis nyttige markedsoplysninger o. lign.
Det frø, som slagtermester Th. Jacobsen lagde i jorden i eftersommeren
år 1900, havde vist spirekraft, og da han efter 4 % års personligt slid og økono
misk risiko solgte bladet til centralforeningerne for et beløb af 800 kr., var
bladets fortsatte eksistens sikret. Det havde slået rod og var blevet et uund
værligt led i organisationernes arbejde.
Fra 1. april 1905 stod bogtrykker Jul. Nielsen i Ålborg som redaktør af
bladet. Trykningen forlagdes til Ålborg, formatet blev en lille smule større,
og opsætningen moderniseret. Bladets hoved, som havde prydet det siden
nummeret for 19. januar 1901, blev nytegnet, men ikke ændret. Det viste 3
dyrehoveder og slagterens arbejdsredskaber, kniven og øksen. I 8 år stod red.
Jul. Nielsen for styret, og efter hans død forpagtede centralforeningerne bladet
til bogtrykker N. K. Nielsen i Randers. På nummeret, der udkom fredag d.
3. oktober 1913, stod den nye redaktørs navn for første gang opført. Allerede
siden 14. april 1905 var bladet udkommet om fredagen, og det er det fortsat
med siden.
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Under red. N. K. Nielsens ledelse er Slagter-Tidende udkommet hver ene
ste fredag fra 3. okt. 1913 og indtil idag. Man skal selv have virket som fag
bladsredaktør for ret at kunne vurdere den arbejdsindsats, der ligger bag denne
vældige præstation. Bladet er vokset betydeligt i omfang. Det er bevaret som
et fire-sidigt blad, men fra almindelig folio er bladet vokset til stort folio, og
kun i besættelsestidens trange år formindskedes formatet en ubetydelighed for
3—4 numres vedkommende. Det normale er det 6-spaltede format, men når
stoffet svulmede, og annoncerne øgedes, måtte bladet udvides til 7 spalter.
Fra 1. juni 1916 er bladet obligatorisk medlemsblad for Danske Slagtermestres
Landsforening, der overtog de gamle centralforeningers arbejde. Men bladet
kan stadig købes i abonnement. Bladet koster imidlertid nu 5 kr. kvartalet
mod 1 kr. ved århundredets begyndelse.
Nu som tidligere bringer bladet bud mellem de mange spredtboende med
lemmer af landsforeningen. I bladet offentliggøres omhyggelige referater af
de mange møder rundt omkring og nyt om arbejdet i de forskellige lokale
kredse. Endvidere bringes der artikler om emner, der har betydning for den
rent faglige udvikling. Som andre fagblade er det gennem Slagter-Tidende,
at landets slagtere bedst og grundigst får besked om alle nyheder inden for
faget. Gennem bladets oplysende artikler er man i stand til at følge med i
den faglige uddannelse og behøver ikke at sakke agter ud. Endelig bringer
bladet en række aktuelle økonomiske meddelelser om udviklingen på de mar
keder, som slagteren er mest interesseret i at følge.

PRIVATSLAGTERIERNE
Ved privatslagterier forstås svineslagterier, der drives på ikke-andelsbasis ; det
har i tidens løb været aktieselskaber, interessentskaber eller privatejede virksom
heder. For tiden er de nu eksisterende 16 privatslagterier alle aktieselskaber.
I 1859 oprettedes det første svineslagteri af en købmand, som i lighed med
andre handlende på den tid modtog alle andre varer, som landboerne havde
at sælge. Det var købmand Holst i Holstebro. Han havde også tidligere mod
taget svin, men det var til salg levende til Tyskland. Få år efter blev der startet
svineslagterier i Varde, København og flere andre steder, og efterhånden gik
det mere og mere over til eksport af bacon til England. Efter begyndelsesvanske
lighederne, hvoraf den væsentligste var at fremskaffe den kvalitet af bacon, som
forbrugerne i England syntes om, kom der omkring 1875 betydeligt mere gang
i eksporten. Af væsentlig betydning for kvaliteten blev det, at Magnus Kjær
vendte hjem fra England og overtog ledelsen af det i 1878 nybyggede slagteri i
Holstebro. Han kendte de engelske forbrugerønsker og de engelske svineracer.
Derfor indførte han et betydeligt antal Yorkshire-orner, som han udstatio
nerede hos landmænd på Holstebroegnen, hvorfra deres afkom spredtes over
det meste af landet, efterhånden som de vandt ry på begge sider af Nordsøen.
I 1887 byggedes det første andelsslagteri i Horsens, og i årene derefter kom
der en meget stor udvikling med etablering af andelsslagterier, hvoraf der nu er
62 mod kun 16 privatslagterier, hvis andel i de samlede danske slagtninger i
en årrække lå omkring 15 %. Derefter dalede de til ca. 10 %, og nogle slagterier
nedlagdes. I de seneste år er privatslagteriernes andel igen steget noget til nu
at være 12% til trods for, at antallet af slagterier er gået ned fra 21 til 16.
De for landbruget dårlige tider omkring 1930, som medførte svineregulering,
og oprettelse af det ministerielle baconudvalg, samt de af den sidste verdenskrig
skabte forhold, har medført et udvidet samarbejde mellem de to former for
svineslagteridrift. Der kan nævnes fælles arbejdsgiverforening, fælles salgsfor
ening, fælles indkøbsforening. Forskningsinstituttet i Roskilde drives i fællesskab.
Alle privatslagterier er tilsluttet Privatslagteriernes Organisation, der ledes
af en bestyrelse på 4 mand. Den nuværende formand er direktør Hjalmar
Sørensen, Holstebro.
Alle privatslagteriernes direktører er tilsluttet Privatslagteriernes Direktør
forening. Formand er for tiden direktør J. M. Ferdinand, Holstebro.
12
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ANDELSSLAGTERIERNE OG DERES VIRKSOMHED
Af universitetslektor, dr. phil. Fridlev Skrubbeltrang.
I det 19. århundredes senere tiår mødtes to strømninger, der tilsammen
betingede den store erhvervsmæssige fremgang, som landbrugsbefolkningen
oplevede i perioden frem til 1. verdenskrig, og som med afbrydelser har
kunnet fortsættes i nyere tid.
De folkelige bevægelser, der under den frie forfatning blev det mest levende
udtryk for, at bondestanden var nået frem til større selvstændighed, kom efter
1864 navnlig til udfoldelse gennem folkehøjskolen og det voksende politiske
røre. Vågen deltagelse i det offentlige liv og evne til i stigende grad at styre
og ordne egne anliggender karakteriserer landbrugernes holdning i de år, da
andelsbevægelsen satte ind som et virksomt middel til at overvinde landbrugs
krisen i 1880erne og 90erne. Andelssvineslagterierne blev næst andelsmejerier
ne det største eksempel på, hvad fremskridtsivrige danske bønder kunne præ
stere selv i vanskelige tider.
Husdyrproduktionen var allerede før krisen forøget betydeligt, og svine
avlen ikke mindst. I 1861 var svineholdet i Danmark kun ca. 300.000 stk.,
men i 1881 527.000, hvoraf godt 60.000 (eller færre end i 1861) var årsgamle
svin. Fedningsperioden var efterhånden blevet kortere, og i visse egne for
bedredes svinebestanden ved indførsel af avlsdyr fra England. 1865 oprettedes
det første private svineslagteri, der tillige havde eksport for øje, og flere fulgte
efter. En anset foregangsmand på dette felt var Magnus Kjær, der fra 1879
ledede et slagteri i Holstebro. Han kunne ud fra sit sikre kendskab til forhol
dene i England allerede 1881 påpege, at Danmark ved at importere Yorkshire-svin til forbedring af den danske landrace havde gode betingelser for
at bringe det rigtige flæskeprodukt på det engelske marked. Selv udførte Kjær
et målbevidst forædlingsarbejde på Holstebro-egnen, hvorfra også andels
slagterier senere hen kunne hente søer og orner til andre egne af landet.
I 1. halvdel af firserne mere end fordobledes vor flæskeeksport, og Englands
andel steg til 60%. I 1882 oprettedes det første andelsmejeri, og snart viste
det sig, at chancen for en endnu større udvidelse af svineproduktionen voksede
med de hastigt opdukkende »andelsmælkerier«, som de længe hed. Som an
delshavere fik bønderne store mængder skummetmælk hjem fra mejeriet, og
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da korn under landbrugskrisen var gået sær
lig stærkt ned i pris, betalte det sig bedre at
fodre det op end at sælge det, og importen
af foderstoffer steg. Af den forøgede svinepro
duktion havde Tyskland hidtil modtaget et
stort kontingent levende svin, men forhøjede
i 1885 sin indførselstold meget betydeligt.
Følgen var, at interessen yderligere blev
vendt mod det engelske marked, der stillede
krav om et helt andet produkt end de fedesvin, tyskerne foretrak.
Indtil 1887 var der oprettet 11 danske pri
vatslagterier, som naturligt nok søgte at sikre
sig svineleverancer, men efter mange land
P. Bojsen, forstander.
mænds mening viste for lidt imødekommen
hed overfor producenterne. Forbedringer m.h.t. leverings- og afregningsfor
holdene var et almindeligt ønske fra landboforeningernes side i en periode,
hvor gårdmændene efterhånden blev de ledende indenfor flertallet af disse
foreninger, og et forslag fremsat på en generalforsamling i Horsens Land
brugsforening 30. marts 1887 var det indledende skridt til oprettelsen af det
første andelssvineslagteri.
Forslagsstilleren var en smuk repræsentant for den folkelige bevægelse,
der forlængst havde sat sig spor i politik og kulturliv og nu medvirkede til
en fornyelse indenfor dansk erhvervsliv der skulle blive til stor materiel frem
gang især for det mellemstore og det lille landbrug. Forstander P. Bojsen
havde som ung købt Gedved højskole nord for Horsens og her oprettet et
stærkt besøgt seminarium. Han var venstrepolitiker og havde i 1866 stemt
mod den reviderede grundlov, der i hans øjne betød en skæbnesvanger for
ringelse af 1849-grundlovens folkestyre. Til hans skole hørte et anseligt land
brug, og helt naturligt blev Boj sen den stedlige landboforenings leder, virksom
og idérig som han var. I foråret 1887 havde den herskende usikkerhed m.h.t.
svineeksporten, i forbindelse med erfaringerne på mejeribrugets område, sat
hans tanker i sving, og resultatet var et 3-dobbelt forslag.
P. Boj sen tænkte sig, at man enten skulle oprette et større svineslagteri for
Horsens-egnen eller små slagterier rundt om i sognene. Det tredie forslag slut
tede sig til et tidligere andragende fra Horsens Landbrugsforening til inden
rigsministeriet om tilladelse til at opstille en vægt ved Horsens station, hvor
foreningens medlemmer kunne få deres svin vejet til rimelig pris. Hvis man
først havde opnået dette, kunne svineproducenterne dernæst søge direkte kon
takt med større handelshuse i udlandet og således undgå mellemhandelen.
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Landbrugsforeningens bestyrelse blev bemyndiget til at træffe afgørelsen,
og 5. maj vedtog den at oprette Horsens Andels-Svineslagteri. Tanken om
sogneslagterier blev aldrig realiseret. Efter at P. Bojsen i spidsen for et nedsat
udvalg havde været på studierejse til Magnus Kjærs slagteri i Holstebro, og
der også fra anden side var indhentet oplysninger om slagteriforhold, op
fordrede bestyrelsen gennem »Horsens Folkeblad« egnens landmænd til at
være med. Det gjaldt om at fremskaffe det tilstrækkelige antal svin af rette
kvalitet: svineavlens og -fodringens betydning blev fra første færd fremhævet,
og henvendelsen appellerede til landbrugernes samarbejdsvilje, for at det
kunne lykkes at gennemføre »en ganske vist ny, men sikkert lige så fordelagtig
som sund tanke: at grunde det nye slagteri på andels-princippet«.
Mens et aktie-slagteri måtte afholde betydelige udgifter til opkøbere af
svin, kunne andelshavere med leveringspligt helt spare denne post. Endvidere
havde de interesse i, at slagteriet fik afsat sine biprodukter og ikke blot flæsket.
Og det måtte anses for et godt og sundt princip, at fortjeneste (og eventuelt
tab) blev fordelt på samtlige producenter. Forrentning og afdrag på slagteriets
anlæg blev sat til ca. 35 øre pr. svin, netop hvad det hidtil havde kostet at
få svinene vejet på Horsens station — et tidsspildende og meget omdiskuteret
forhold.
I bestyrelsens opfordring til landmændene blev oprettelsen af dette første
andelssvineslagteri betegnet som »et velfærdsanliggende for hele egnens land
brug«, og man påpegede den naturlige forbindelse med andelsvirksomheden
på mejeribrugets område. I de følgende uger blev der agiteret livligt rundt
om i sognene. Horsens Landbrugsforening, der overvejende lededes af venstremænd, havde i den foregående politisk bevægede tid brudt med Horsens land
økonomiske Selskab, som især repræsenterede det store landbrug. Det var
meget vigtigt for den unge, mere folkeligt prægede landboforening, at slagteri
planen opnåede den nødvendige tilslutning, trods privatslagteriernes modstand
og mange landmænds tilbageholdenhed og tvivl om et heldigt udfald. Det
lykkedes at få tegnet over 1.000 garanter med 170.000 kr. i garantikapital,
og andelshaverne forpligtede sig til at levere ialt 10.500 svin.
På Horsens Andels-Svineslagteris stiftende generalforsamling den 14. juli
1887 valgtes en bestyrelse, naturligt nok med forstander P. Bojsen som for
mand; Horsens-købmanden Fr. Nielsen blev næstformand, og som direktør
antog man en af Magnus Kjærs nære medarbejdere ved Holstebro-slagteriet.
Forbindelsen med handelen og slagterierhvervet blev hermed understreget.
I de vedtagne love kom andelsprincippet klart til udtryk, og de blev i den
følgende tid taget til forbillede ved oprettelsen af andelsslagterier i andre
egne.
For at blive andelshaver måtte en svineproducent påtage sig leveringspligt
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for en nærmere fastsat periode og tegne en garanti på mindst 100 kr. for slag
teriets anlæg og drift. Garanterne påtog sig sognevis et solidarisk ansvar m.h.t.
slagteriets gæld. Blev der tale om et overskud, efter at driftsomkostninger var
betalt og henlæggelser m. v. i orden, fik leverandøren andel i det samlede
overskud i forhold til hans leverance af svin. Ved den årlige generalforsamling
var samtlige andelshavere adgangs- og stemmeberettigede. Midt under provisorieårenes politiske kamp blev det demokratiske styre her fastslået: »Gene
ralforsamlingen fatter ved stemmeflerhed gyldig beslutning i alle slagteriets
anliggender«. Det skete ved håndsoprækning eller (hvis formanden eller for
samlingsflertallet ønskede det) ved skriftlig afstemning.
Det første andelssvineslagteri havde svært ved at opnå banklån, men fik
omsider en ordning med Skanderborg Amts Sparekasse. Forholdet til Horsens
by var ikke gnidningsløst i starten, sundhedskommissionen nedlagde forbud
mod det »sundhedsfarlige« byggeri (iøvrigt udenfor bygrænsen), og andels
svineslagteriets formand måtte løse borgerskab både som købmand og slagter,
idet slagteriet også købte svin fra andre end andelshavere. — Hindringerne
blev overvundet, og kort før jul 1887 fandt de første prøveslagtninger sted.
En indbudt kreds mødte op og var synligt imponeret af den færdighed, hvor
med de øvede slagtere behandlede svinene! Vanskeligere var det at få dyrene
mærket på tilfredsstillende måde, idet man havde besluttet at afregne efter
slagtet vægt. Det tog også tid at nå til enighed om regnskabsaflæggelse og
lønningsmåde. Bestyrelsens dispositioner måtte stå for kritik på generalfor
samlingerne, men ved århundredskiftet var såvel omsætningen som kredsen
af andelshavere på det nærmeste tredoblet. Mange småbrugere var nu blevet
leverandører.
1887 blev et bevæget år for svineeksporten, idet Tyskland i november forbød
import af levende svin, flæsk og pølser fra Danmark. Der havde vist sig tilfælde
af svinepest i Nordsjælland og Østjylland. — Et voldsomt prisfald på fedesvin
fulgte, og snart ramte det også slagterisvin. Det engelske marked, der allerede
i femåret 1886—90 modtog over 90% af den danske flæskeeksport, fik derved
endnu større betydning for svineproduktionen, og den øjeblikkelige situation
opfordrede til anlæg af flere slagterier.
Andelsbevægelsen havde vind i sejlene i disse år. 1887—90 opførtes mindst
500 andelsmejerier, og samtidig blev der agiteret stærkt for oprettelsen af
andelssvineslagterier. På de jyske landboforeningers delegeretmøde i efteråret
1887 diskuterede man problemet, og indlederen, den senere så kendte andels
høvding, gårdejer Anders Nielsen, Svejstrup Østergård, gik afgjort ind for
tanken. Men mange, især af det større landbrugs mænd, var betænkelige og
foretrak »svinehandelsforeninger«, som man kendte dem i Nordjylland. Om
vendt var der i flere købstæder kredse, der støttede planerne om oprettelse
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af andelsslagterier i overbevisning om, at en sådan virksomhed ville betyde
arbejdsfortjeneste og øget omsætning for mange borgere i byen.
Allerede i 1888 blev der oprettet 6 andelssvineslagterier, nemlig i Odder,
Esbjerg, Fåborg, Holbæk, Kolding og Slagelse (her nævnt i den rækkefølge,
de stiftende generalforsamlinger angiver). I 1889 fulgte Masnedsund, Nykø
bing F., Køge, Skanderborg og Randers, og i 1890 Hjørring, Nørresundby
og Rønne. Af de 15 første andelsslagterier lå 7 i Øst- og Nordjylland, 5 på
Sjælland og Falster. Vestjylland var repræsenteret ved sin ret nye store eksport
havn Esbjerg, hvis andelsslagteri udvidede sit opland helt til Lemvig. Også
Kolding andelssvineslagteri hørte til de store. Det samme gjaldt Hjørring
Amts Andelssvineslagteri og Andels-Svineslagteriet for Aalborg Amt i Nørre
sundby. På øerne kunne andelssvineslagteriet i Holbæk opvise den største
omsætning.
Genåbningen af det tyske marked i foråret 1890 skabte en krisesituation
for mange af de nye virksomheder. Det kunne nu atter betale sig at fede svin;
selv slagterierne måtte sende levende svin til Tyskland, og de havde andre
vanskeligheder. For at lede et andelssvineslagteri krævedes der en indsigt i
de omskiftelige handelsforhold, som ikke alle de valgte direktører havde.
Slagterierne var ikke altid opført hensigtsmæssigt (f. eks. måtte trætagene for
en stor del ombygges), de mindste af dem var forholdsvis dyre i drift, og under
tiden savnede man faglærte arbejdere. Indenfor slagteribestyrelserne herskede
der ofte uenighed om drifts- og afsætningsforhold, endog standsning kom på
tale et par steder. Og netop ved denne tid fremsatte de private slagteriers
førstemand, grosserer Philip W. Heyman, et storstilet forslag om en sammen
slutning af alle landets slagterier.
Denne plan blev drøftet på et stort møde den 7. juli 1890 på Børsen i Kø
benhavn, hvor andelsslagteriernes og landbrugets repræsentanter mødtes med
privatslagteriernes og handelens mænd. Heyman ville samle alle danske svine
slagterier i et aktieselskab, hvor ikke blot aktionærerne, men også producen
terne skulle have del i ledelsen og udbyttet. Der kunne spares fragtudgifter
og opkøberprovision, afsætningsforholdene kunne ordnes på en heldigere måde
og svineavlen hurtigere forbedres, når flere kræfter lagde sig i selen. Forstander
P. Bojsen havde dog på forhånd meldt sig som modstander af et stort aktie
selskab, »hvor kapitalisterne altid vil blive de dominerende«. Han afviste
Heymans tale om faren ved det solidariske ansvar og hævdede, at producen
terne også under aktieselskabsformen kom til at bære et eventuelt tab. På
børsmødet fremhævede Bojsen frihedens og selvstyrets betydning for hele an
delsbevægelsen. Flere større landbrugere anbefalede derimod sammenslutnin
gen, og folketingsmand Jens Busk ville ikke se bort fra, at de store handelsmænd var »durkdrevne folk«, der kunne hjælpe bønderne til en bedre pris i
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England. Etatsråd C. F. Tietgen, der ledede mødet, var stemt for sammen
slutningstanken, og det lykkedes ham at få nedsat et udvalg, hvor forhand
lingerne kunne fortsættes. Senere på året fremkom Heyman med et nyt forslag,
og enkelte andelsslagterier var nu mere forhandlingsvillige.
I maj 1891 var Tietgen vært ved et stort udvalgsmøde i København. Han
var udset til formand, hvis »De danske Svineslagterier« blev til virkelighed.
Men andelsfolk og storkøbmænd nåede heller ikke denne gang til enighed.
Forhandlingerne blev imidlertid genoptaget, bl. a. ved et nyt møde på Børsen
25. juni 1891. På dette tidspunkt kunne andelsslagterierne præstere flere slagt
ninger end privatslagterierne, og selv om sammenslutningsplanerne endnu
længe havde en vis aktualitet, navnlig indenfor de »ubundne« leverandørers
lejr, måtte andelssvineslagteriernes fortsatte modstand bringe dem til at
strande. Derimod var der fra første færd et vist samarbejde mellem andels
slagterierne indbyrdes, og i juli 1890 oprettedes Andelsslagteriernes Fælles
kontor.
Det lykkedes de nye slagterier at gennemleve de vanskelige år, og i 1893,
da smørpriserne var særlig lave, blev svineholdet det mest rentable. Det re
sulterede i en kraftig produktionsudvidelse. »Hver en krog i mangen bonde
gård blev benyttet til svinesti«, hedder det i en beretning. I de følgende år
kom der atter fart over arbejdet for slagterisagen. 1894 blev der oprettet nye
andelssvineslagterier i Frederikssund og i Roskilde. Stedlige landboforeninger
havde her — som tidligere på Køge-egnen — nedsat udvalg, der arbejdede
med slagteriplanerne, til en positiv afgørelse var truffet. Efter at Tyskland i
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december 1895 havde lukket af for importen, blev England eneste storaftager,
og eksporten af levende svin tabte helt sin betydning. I 1896 oprettedes der
på øerne en række andelssvineslagterier, først Ringsted, Haslev og Kalund
borg (alle med stiftende generalforsamlinger i marts), senere Maribo, hvor
et privatslagteri blev overtaget af et andelsselskab, og i Nakskov Landmæn
denes Andels-Eksportslagteri. Der var tale om en sammenslutning mellem de
tre andelsslagterier på Lolland-Falster. Også Fyn kom samme år godt med,
idet der efter forudgående agitation og tegning af andelshavere blev oprettet
svineslagterier i Bogense, Odense og Svendborg, det sidste foreløbig ved leje
af et privatslagteri, der gik over til et andelsselskab, som efter beslutning på
en generalforsamling i december 1902 helt overtog slagteriet fra 1. januar
1903.
I oktober 1897 kunne 24 andelsslagteriers repræsentanter på en general
forsamling i Odense stifte De samvirkende danske Andels-Svineslagterier til
løsning af fælles opgaver. Samme år blev der ansat en slagterikonsulent, og
såvel produktions- som transport- og afsætningsforholdene blev behandlet af
samvirksomheden, ligesom arbejds- og forsikringsspørgsmål stod på dagsorde
nen. 1895—97 var der oprettet en række svineavlscentre, og de første svine
avlsforeninger blev nu stiftet, et betydningsfuldt fremskridt i arbejdet for den
kvalitetsforbedring, der var en nødvendig betingelse, hvis Danmark skulle
hævde førstepladsen på det engelske bacon-marked.
Den langvarige landbrugskrise ebbede ud o. 1900, og ikke mindst svine
produktionen var fra nu af i fortsat stigning, navnlig i Jylland. Ved landbrugs
tællingen i 1914 fandtes der ca. 2% mill. svin, rigeligt en fordobling siden
1898. I samme periode kom en hel række nordjyske andelssvineslagterier ind
i billedet: Løgstør oprettet 1899, Skive 1902 (med tilslutning fra Mors),
Ebeltoft og Grenå 1903, andelssvineslagterier for Hobro og omegn 1904, for
Hammel og omegn 1905 og i Silkeborg 1906. Bevægelsen fortsatte: Aars og
Omegns Andels-Slagteri blev opretteti 1908, Østvendsyssel Andels-Svineslag
teri (Sæby) og Brønderslev Andelsslagteri 1909. Fra 1. januar 1910 blev et
ældre privatslagteri i Vejle omdannet til Vejle og Omegns Andels-Svineslag
teri, 1911 fik Hadsten og omegn et andelsslagteri, Bjerringbro og Viborg
fulgte efteri 1912. Viborg Amts landøkonomiske Forening havde i januar 1912
nedsat et udvalg, der arbejdede for oprettelsen af et andelssvineslagteri, og efter
at der var tegnet 2000 andelshavere, blev resultatet, at man i april overtog
et privatslagteri i Viborg, hvorved konkurrence blev undgået. Endelig fik
morsingboerne fra januar 1914 eget svineslagteri i Nykøbing M.
Også på Sjælland blev der i årene før 1914 oprettet nye andelssvineslagterier,
således et for Sorø-egnen 1907 og et for Skælskør og omegn i 1912; s. å. fik
Odsherred et andelsslagteri i Nykøbing Sj., og hertil kom i 1913 Hillerød
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Andels-Svineslagteri. — Tendensen gik i retning af mere lokalt begrænsede
slagterikredse, og man imødekom samtidig mange små købstæders og større
stationsbyers interesser. Ældre slagterier blev moderniseret og udvidet m.h.t.
bygninger og maskinel, ofte med specialvirksomhed for øje: slagtning af større
kreaturer, kalve og får optoges efterhånden på mange svineslagterier; nogle
af dem indsamlede og eksporterede æg for andelshaverne. Samvirksomheden
søgte at få indført mere ensartede regler for afregning efter slagtet vægt og
tog sig af arbejdsforholdene på andelsslagterierne. Det lykkedes at få oprettet
»Andelsslagteriernes Flæskesalg« i København, og i 1910 opførtes Københavns
Flæskehalle.
I 1914 fandtes der 44 danske andelssvineslagterier. Tilsammen modtog de
over 80% af samtlige svin leveret til slagteri (i 1903 kun 51 %). Også de egne,
der som Fyn og Vestjylland længe havde stået tilbage, var kommet godt med.
Bornholm lå i spidsen med over 90% andelssvin. Der var ialt 141.000 andels
havere, hvilket betød, at nu havde også flertallet af småbrugerne tilsluttet sig.
Fra 1900 til 1913 var værdien af andelsslagteriernes omsætning vokset fra 35
til 155 mill. kr. årligt. Flæskeeksporten gik næsten udelukkende til England,
kun et par procent til Tyskland og andre lande. 11914 kunne Danmark dække
halvdelen af Englands bacon- og skinkeimport, og prisen for dansk bacon lå
vedvarende højere end de konkurrerende landes.
Under den store produktionsmæssige fremgang blev en egns andelsslagteri
med dets anselige og efterhånden udvidede anlæg ofte i særlig grad genstand
for landbrugernes berettigede stolthed. Ikke for intet havde mange foreningsog skoleudflugter et besøg på andelssvineslagteriet på programmet, og i litte
raturen møder man tidligt denne nye storvirksomhed som et symbol på bon
dens økonomiske fremstød i selvstyrets tegn. Johan Skjoldborg fortæller i
»Kragehuset« (1899) om den gamle Anders Krage, der en forårsdag »fik
sådan en urimelig lyst til at se andelsslagteriet«, hvor de kunne slagte 500
svin på een gang (»det er jo forskrækkeligt«). Han fik kisteklæderne på og
kom med toget til købstaden, hvor han beundrende så »det omfattende og
indviklede bygningskompleks med luger og lemme og hejseværk og damp
skorsten og hvidkalkede tage«. Anders kom indendørs og fulgte hele processen,
lige fra svinet blev hejset op i bagbenet, til »de skoldede og skære flæskekroppe« tilsidst på glidestænger førtes ind i svalehuset og hang dér på geled.
For den gamle bliver det »på en måde det skønneste én har set«, og han 1er
næsten triumferende, da svigersønnen Jørgen minder ham om: »Det er os,
der på generalforsamlingen råder for hele molevitten!«
Første verdenskrigs udbrud i 1914 var en alvorlig trusel mod den danske
landbrugseksport, ikke mindst fordi det blev vanskeligere at sikre foderstof
tilførsler. Begge de krigsførende parter var dog interesseret i, at Danmark
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stadig havde noget at eksportere, og det første par år blev svinebestanden
kun reduceret med 20—25% og slagtningerne tilsvarende. Den store ned
skæring kom i 1917, da Tyskland i februar erklærede uindskrænket u-bådskrig, mens U.S.A, snart efter indtrådte i krigen og forbød udførsel af foder
stoffer fra staterne. Hertil kom, at høsten 1917 blev under middel, så der var
brug for kornet til folkeernæring. Svinebestanden blev da indtil foråret 1918
reduceret til knapt x/4 (i forhold til 1914 til 1/6). Endnu før våbenstilstanden
i november 1918 var svineholdet dog atter forøget. — Forædlingsarbejdet
blev videreført. I 1913 administrerede andelsslagterierne 82 avlscentre for
landsvin og 22 for Yorkshire-race, og dette avlsarbejde blev fortsat under
krigen, således at der endog var nogen fremgang.
Ved svineproduktionens fordeling måtte der tages hensyn til hjemme
markedet og til førkrigs-situationen, således at det engelske eksportkontingent
vedblivende var langt større end det tyske (endnu i 1917 over 70% af ekspor
ten) — et udtryk for Danmarks neutralitetsvilje, idet priserne i Tyskland lå
langt højere end i England. Flæskeordningen var dog uhyre vanskelig at gen
nemføre og blev stærkt kritiseret. 1917—18 ændredes forholdene totalt, og
den minimale eksport blev efterhånden grundlag for en vareudveksling, bl. a.
med Sverige, og ophørte tilsidst helt. Antallet af slagtesvin, der i 1914 var ca.
52.000 pr. andelsslagteri, nåede i 1918 ned på ca. 7000. Samtidig var værdien
af et slagtet svin trods maksimalpriserne steget fra ca. 80 til henved 300 kr.,
og driftsomkostningerne fra godt 3 til 15—16 kr. pr. svin. På slagterierne blev
der i krigsårene slagtet forholdsvis mange store kreaturer og kalve.
Efter krigen og Tysklands nederlag var andelsslagterierne naturligvis in
teresseret i en genrejsning af baconeksporten til England, og allerede i 1920
kunne Danmark tegne sig for 13% af tilførslerne. Prisen for dansk flæsk på
det engelske marked lå nu ca. 18% højere end prisen på amerikansk. Krigs
tidens restriktioner blev gradvis afviklet, høstudbyttet steg og tilførselsforhol
dene bedredes. I 1923 var flæskeproduktionen af samme størrelse som før
krigen, og godt 99 % af eksporten gik til England ! I de for landbruget dårlige
år lå de engelske baconpriser længe forholdsvis højt, og Danmark genoprettede
i sidste halvdel af tyverne førkrigstilstanden m.h.t. en eksport, der kunne
dække 50% af Englands importbehov for flæsk og skinker. Fra 1927 var pro
duktionen stærkt stigende, og flæskeeksportens værdi nåede i 1930 op på ca.
% milliard kr. Antallet af andelshavere var nu om ved 180.000. En opgørelse
i 1923 viste, at det især var de små og mellemstore landbrug, der deltog i
andelsslagterierne, men også af de større landbrug over 120 ha var flertallet
nu andelshavere. Øernes andelssvineslagterier havde vedblivende noget større
tilslutning end de jyske, men i 1920rne skete der et fremstød i Jylland.
Efter genforeningen blev der oprettet andelssvineslagterier i Sønderjylland,
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hvor der i den tyske tid ingen eksportslagterier fandtes. I Åbenrå kunne et
andelsslagteri starte i 1922, men allerede i 1926 indviedes et nyt og større
anlæg, og der blev i forbindelse med dette bygget et offentligt slagtehus. Også
slagteriet i Gråsten stiftedes 1922; det kunne begynde driften efter nytår 1924.
Andelssvineslagterierne i Sønderborg, Vojens og Rødding startede året efter.
I det øvrige land blev nyanlæg aktuelle i 1928—29, der i det hele var gode
år for landbruget. Stiftende generalforsamlinger blev da afholdt i følgende
vest- og nordjyske andelsslagterier: Nibe, Frederikshavn, Vrå, Thisted, Struer,
Sydthy (i Hurup) og Fjerritslev. 1929—30 vedtoges oprettelsen af endnu tre
jyske slagterier: Ansager ved Varde, »Midtjylland« i Grindsted og RougsøSønderhald Herreders Andels-Svineslagteri i Allingåbro, hvor sagen bl. a. var
drøftet på en generalforsamling i den stedlige husmandskreds i efteråret 1928.
Skæbnen ville, at alle disse slagterier først kom i drift, da 1930rnes landbrugs
krise var i hurtig udvikling. — To danske øer fik ved denne tid eget andels
slagteri: Samsø 1929 efter forhandlinger i såvel landbo- som husmandsfor
ening, og i 1931 fulgte Langeland eksemplet; selve indvielsen fandt her sted i
julen 1932.
Det voldsomme prisfald, som indvarslede en økonomisk verdenskrise, havde
allerede i 1930 svækket købekraften i de store aftagerlande. Told og import
regulering blev almindelige forholdsregler, og de mindre stater måtte i de
følgende år tilpasse sig efter de stores handelspolitik. Flæskeprisen faldt i 1931
til o. 60 øre pr. kg, og selv om produktionen indtil 1933 forøgedes meget stærkt,
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gik eksportværdien godt 100 mill. kr. ned. Danmark, der nu sendte mere end
98% af det eksporterede flæsk til England, måtte fra november 1932 reducere
denne eksport med henved 20%. Efter en overenskomst i april 1933 skulle
Danmark dog i tre år have ret til at levere 62 % af Storbritanniens samlede
import af bacon og skinker fra ikke-britiske lande, svarende til gennemsnits
handelen 1929—31. Men nye nedskæringer fulgte, skønt man fra dansk side —
bl. a. gennem slagterierne — gav britiske varer fortrinsret og forpligtede sig
til at foretage 80% af kulindkøbene i England.
Andelsslagterierne og de danske landmænd var under landbrugskrisen i
særlig grad interesseret i, at det engelske marked fortsat gav afsætningsmulig
heder for bacon til relativt tålelige priser. Samtidig kunne dog slagteriaffald
og svinefedt i større udstrækning end tidligere afsættes til Tyskland. Den en
gelske kontingentering medførte fra 1933 en regulering af svineslagtningerne
(svinekort indførtes), og priserne på hjemmemarkedet blev sat i forhold til
eksportprisen, der i 1936 nåede 1929-højden, men som iøvrigt varierede en
del. Vedblivende fandt over 80% af samtlige svineslagtninger sted på andels
slagterierne, 1931—35 et årligt gennemsnit på 5 mill, svin (mod 2 mill. stk. i
årene før 1914), men svinebestanden gik 1932—36 næsten 40% tilbage, og
Danmarks andel i den engelske baconimport var nu knapt halvdelen.
Da den nye verdenskrig udbrød i september 1939, sprængtes det samarbejde
mellem de gamle landbrugsorganisationer, som havde lettet gennemførelsen
af de forskellige »ordninger« under landbrugskrisen. Andelsselskabernes re
præsentanter (hvoriblandt andelsslagteriernes) var ligesom landboforeninger
nes indstillet på en anden handels- og valutapolitik end husmandsforeningerne,
hvis repræsentanter derefter udtrådte af Landbrugsrådet. En helt ny og alvor
ligere situation forelå efter den tyske besættelse 9. april 1940, da Englands
eksporten med eet slag bortfaldt. Landbrugernes Sammenslutning, der ønskede
at placere Danmark indenfor et tyskorienteret Europa, tabte dog snart sin
indflydelse på slagteriernes beslutninger. Hovedopgaven måtte blive at sikre
hjemmemarkedets forsyning under krigen og sørge for en rimelig fordeling.
Fremtidens produktions- og afsætningsmuligheder kunne ikke overskues, og
under de givne forhold blev naturligvis Hitlers Tyskland den store aftager.
Men da befrielsens time i maj 1945 var inde, ilede andelsslagterierne med at
sende hilsen og lykønskning til gamle handelsforbindelser i England.
Under besættelsen havde landbruget måttet indstille sig på selvforsyning,
og da der navnlig efter det dårlige høstår 1941 var knapt med foderkorn, blev
svinebestanden stærkt reduceret. Det gode høstudbytte de følgende år med
førte 1943—44 en opgang til ca. 2 mill, svin, men i maj 1945 var antallet kun
1.560.000. Avlsarbejdet er siden 1913 blevet administreret af De samvirkende
danske Andels-Svineslagterier i samarbejde med landbo- og husmandsforenin-
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ger; i 1931 nedsattes »Landsudvalget for Svineavlens Ledelse«. Det lykkedes
•også i besættelsesårene og senere at videreføre dette svineavlsarbejde, der støt
ter sig på statsanerkendte svineavlscentre og har kontakt med svineavlsarbejdet
indenfor hvert slagteris opland. Samvirksomheden driver desuden 3 svine
forsøgsstationer. Det er for andelsslagterierne af større betydning, at avls
dyrene m. h. t. type, bygning og slagtekvalitet befordrer en udvikling indenfor
svineproduktionen, som giver de bedste afsætningsmuligheder.
Efter befrielsen genoptog andelsslagterierne meget snart forbindelsen med
det engelske marked, der allerede i 1946 som bacon aftog ca. 80% af den
•danske eksport af svin og senere har det nærmet sig procenttallet fra førkrigs
tiden. I 1957 eksporteredes i 1. halvår 119.700 tons bacon og flæsk, hvoraf
111.400 tons til England. De eksporterede kvanta har varieret en del og flæskepriserne mere, men hjemmemarkedets betydning må ikke undervurderes. I
1950, da eksporten af flæsk og bacon beløb sig til næsten 600 mill, kr., var
andelsslagteriernes omsætning på ialt 1359 mill. kr. (heri indgår dog også
andre produkter). Andelssvineslagterierne modtog ialt 3.717.000 svin eller
■61.000 pr. slagteri; der var godt 200.000 andelshavere, og 89,6% af samtlige
slagtninger foregik på andelsslagterierne, der iøvrigt beskæftigede et personale
på 6073. I 1954 blev der slagtet ca. 6% mill, svin og % mill, andre dyr på
andelsslagterier. Svinebestanden har en overgang været større end nogensinde,
og Danmark tegnede sig i 1956 for 70% af den samlede britiske baconimport.
På delegeretmødet i marts 1957 måtte formanden for De samvirkende danske
Andels-Svineslagterier, proprietær K. Røhr Lauritzen, indtrængende opfordre
til at reducere sobestanden, for at man kunne undgå en situation som under
landbrugskrisen for 25 år siden.
I disse 25 år er der kun oprettet et enkelt nyt andelssvineslagteri (Tønder
1950), men udvidelser har fundet sted — adskillige steder bl.a. med konserves
fabrikation, og der er i tidens løb oprettet et betydeligt antal virksomheder til
udnyttelse af slagteriernes forskellige biprodukter. Selvstændige konserves
fabrikker er anlagt i Roskilde, Nykøbing F., Åbenrå og Brabrand, i Masnedsund findes Danske Andelsslagteriers Fedtraffinaderier, og Nordjydske Andels
slagteriers Fabrikker i Nørresundby fremstiller blodalbumin, lim, maling etc.
Af kødfoder- og benmelsfabrikker findes 9: »Sjælland« i Ortved ved Ringsted,
»Trio« i Sakskøbing, »Fyn« i Svendborg, »Kronjyden« i Assentoft ved Ran
ders, »Midtjyden« i Grindsted, »Østjyden« i Løsning, »Vildsund« ved Thisted,
samt fabrikker i Lunderskov og Esbjerg. 1942 oprettedes foreningen »Andels
slagteriernes Kødfoderfabrikker«.
Andelsslagterierne er storvirksomheder både som industri- og handels
foretagender. Størstedelen af eksporten foregår gennem Eksport-Svineslagte
riernes Salgsforening (oprettet 1950). En række ældre andelsselskaber har også

189

støttet de enkelte slagterier m.h.t. eksporten. Her må nævnes det store Dansk
Bacon og Export Compagni, der går tilbage til 1902, og Danske Andelsslag
teriers Tarmsalg (stiftet 1913); begge selskaber har som medlemmer flertallet
af de 62 andelssvineslagterier. Endvidere Schaub og Co.s Fabriker, der lige
ledes forarbejder og forhandler tarme; selskabet, der har kontorer i Esbjerg og
København, varetager tillige kommissionsforretninger for andelsslagterierne i
Københavns Kødby. 1951 er der oprettet en hude-salgsforretning, der blandt
sine andelshavere tæller 61 slagterier og 10 kødfoderfabrikker. — I samarbejde
med privatslagterierne stiftede andelsslagterierne i 1931 Slagteriernes Fælles
indkøbsforening.
På hjemmemarkedet har andelsslagterierne et meget stort salg af ferske
svin og forarbejdede varer, væsentlig gennem de enkelte slagteriers forbindel
ser med de stedlige slagter- og viktualieforretninger samt til hovedstadens for
syning gennem kommissionsfirmaerne i Københavns Kødby. I reglen har
andelsslagterierne også selv detailsalg og vogne, der forhandler fedevarer i op
landet.
Andelsslagteriernes omsætning i 1957 er opgjort til 2230 mill, kr., hvortil
kommer ca. 400 mill, kr.s omsætning indenfor de særlige virksomheder til
udnyttelse af slagteriernes biprodukter. Et forhold af ikke ringe betydning er
»kontraktgrise-systemet«, hvorved slagteriet betaler eller yder tilskud til ind
køb af smågrise, idet andelshaverne bliver kontraktligt forpligtet til at levere
svinene til slagteriet, når de er leveringsfærdige. Store millionbeløb er inve
steret i kontraktgrisene.
Grundlaget for det enkelte andelsslagteri er det samme som for 70 år siden:
at landmænd fra mange sogne slutter sig sammen og tegner sig for levering af
svin indenfor en bestemt periode (fra 5 til 20 år). Andelshaverne har ikke blot
leveringspligt, men hæfter solidarisk for slagteriets forpligtelser. I reglen er den
solidariske hæftelse afgrænset sognevis, og andelshaverne hæfter indbyrdes i
forhold til tegnede (el. leverede) svin. Andelsslagteriernes anlægs- og drifts
kapital er som oftest skaffet til veje ved lån. Tidligere betalte slagteriet gerne
jernbanefragten, men da de fleste svin nu leveres pr. lastbil, er der truffet af
taler m.h.t. transportudgifterne. Ved leveringen afregnes der efter slagtet
vægt, som andelsslagterierne fra første færd har gjort, og der betales efter
flæskets kvalitet, idet der i reglen er fastsat pris for tre forskellige klasser. Et
foreløbigt beløb udbetales straks, mens den endelige afregning sker ved regn
skabsårets slutning, når slagteriets driftsudgifter, afdrag, henlæggelser m.v. er
fradraget og efterbetalingen kan fordeles mellem andelshaverne i forhold til
værdien af de i årets løb leverede svin.
Andelsslagteriernes vedtægter sikrer enhver andelshaver een stemme på
generalforsamlingen, men han må møde personlig. (I en del tilfælde vælger
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generalforsamlingen et repræsentantskab, der søger at skabe mere direkte kon
takt mellem andelshaverne i de forskellige egne og slagteriets ledelse). På gene
ralforsamlingen vælges en bestyrelse, hvis medlemstal kan variere efter op
landets eller slagteriets størrelse. I reglen vælger bestyrelsen et forretningsud
valg, som varetager de løbende forretninger i samarbejde med direktøren, der
er slagteriets merkantile og tekniske leder. — Når vigtige økonomiske afgørel
ser stod på dagsordenen, fik generalforsamlinger i andelssvineslagterierne ofte
overordentlig stor tilslutning, og der blev ført bevægede forhandlinger, inden
valgene fandt sted. — Vedtægterne fastsætter også regler for andelsslagteriets
eventuelle opløsning og andelshavernes udtræden. Er der ikke indenfor en
bestemt frist sket udmeldelse, anses andelshaveren for bundet for den følgende
leveringsperiode. — 3 repræsentanter for hvert andelsslagteri deltager i samvirksomhedens årlige delegeretmøde.
Det er karakteristisk for de danske andelsslagterier og de fleste af de andels
selskaber, der på en række områder samarbejder med slagterierne, at de på
formandspladserne og indenfor bestyrelserne har et udsnit af landbrugerstan
den, som svarer til den demokratiske rejsning, der for 70 år siden skabte det
første andelssvineslagteri. Det selvstyre, som P. Bojsen i 1887 kæmpede for, er
bevaret under nye tiders langt større og mere komplicerede forhold.

DE KOMMUNALE OFFENTLIGE SLAGTEHUSE
Af torveinspektør J. Friese
Det første offentlige slagtehus i landet blev åbnet i København den 1. ok
tober 1883.
I betragtning af de meget uhygiejniske forhold, hvorunder slagtning og for
handling af kød foregik i hovedstaden omkring midten af forrige århundrede,
kan det synes uforståeligt, at man ikke fra autoriteternes side på et langt
tidligere tidspunkt havde fundet det nødvendigt at indrette et offentligt
slagtehus her. Man havde gode eksempler til efterfølgelse i Tyskland og andre
lande, hvor offentlige slagtehuse gennem århundreder havde været i brug i
forbindelse med kødkontrol og straffebestemmelser for salg af sundhedsfarligt
kød.
Den store koleraepidemi, der i 1853 hærgede landet — og i ganske særlig
grad København —, kom til at danne en virkningsfuld baggrund for kravene
om gennemførelse af en forbedring af hovedstadens hygiejniske forhold. Da
koleraen hørte op, faldt sindene imidlertid atter til ro, og interessen for gen
nemgribende foranstaltninger tabte sig. Der skulle herefter gå en lille men
neskealder med drøftelser, udvalgs- og kommissionsbehandlinger, før man for
alvor begyndte på løsningen af slagtehusspørgsmålet.
I begyndelsen af 1882 vedtog kommunalbestyrelsen den første bevilling til
opførelse af et slagtehus i forbindelse med det i 1879 etablerede kvægtorv,
og den 1. oktober 1883 åbnedes den første del af slagtehuset, tre rækker
slagteceller.
Benyttelsen af slagtehuset var ikke obligatorisk, men blev på grund af den
gode behandling, kødet var genstand for, efterhånden ret almindelig. Efter
at slagtehuset i årene 1883—1887 var blevet udvidet med slagtehaller (i stedet
for cellesystemet, der ikke var heldigt), staldbygninger, kedel-, maskin- og
kølehus m. m., var man nået så vidt, at man kunne skride til indførelse af
slagtetvang og obligatorisk kødkontrol, og fra den 1. januar 1888 var al slagt
ning uden for det offentlige slagtehus forbudt. Hjemmelen for indførelse af
kødkontrol og slagte tvang på det offentlige slagtehus var givet ved bestem
melser i Københavns anden sundhedsvedtægt af 15. juni 1886. Fra statens
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side havde man endnu ikke skænket kødkontrollen nogen interesse. Det var
i mange år alene i kraft af sundhedsvedtægtsbestemmelser, at kødkontrol ud
øvedes i København.
I en række af kommuner landet over blev bestemmelser svarende til Kø
benhavns i løbet af de følgende år optaget i de stedlige sundhedsvedtægter,
ligesom man ved kommunal foranstaltning opførte velindrettede slagtehuse,
hvortil slagtning inden for vedkommende kommunes område blev henvist.
Den meget effektive kontrol, der herved indførtes, var et betydeligt frem
skridt i retning af at sikre befolkningen sundt kød, og det var ikke ubetydelige
midler, man fra kommunernes side havde måttet anbringe i slagtehuse.
Selv om det var de sanitære hensyn, der havde været afgørende ved kom
munernes oprettelse af offentlige slagtehuse, var det naturligvis tanken, at
disse institutioner så nogenlunde skulle kunne forrente den deri bundne ka
pital.
Igennem en årrække var det da også muligt for kommunerne at opnå om
trentlig dækning for udgifterne til forrentning, afskrivning og drift. Benyttel
sen af slagtehusene var stigende, og foruden de fastsatte afgifter for slagtning
på stedet var der fastsat afgifter for kontrol med kød af dyr, der var slagtet
andetsteds og tilført kommunen til salg.
Det økonomiske grundlag for slagtehusenes eksistens blev imidlertid, som
det vil fremgå af det følgende, væsentlig forrykket gennem de af staten trufne
foranstaltninger.
Medens den kommunale kontrol efterhånden vandt udbredelse, navnlig i
byerne, var der fra slutningen af 80erne udover landet opstået en række andelsog privatslagterier baseret på eksport af flæsk til England, og da også udførse
len af kød til Tyskland, Norge og andre lande fra samme periode blev stigende,
nødvendiggjorde hensynet til udlandet efterhånden kontrolmæssige foranstalt
ninger. Staten tog da den opgave op at fastsætte lovbestemmelser om kød
kontrol. Den egentlige begyndelse blev gjort ved loven af 22. marts 1897 om
tilsyn med udførsel af fersk kød. De i denne lov fastsatte regler for, hvorledes
slagterierne skulle være indrettet for at kunne anerkendes som eksportslagte
rier, blev fulgt af de offentlige slagtehuse, der da også alle efterhånden blev
godkendt som eksportslagterier for hele slagtehuset eller en del heraf.
Der fandtes således i begyndelsen af århundredet her i landet to kategorier
af offentlig kødkontrol. Den ene var kommunal, baseret på sundhedsvedtæg
ter, og virkede som en sanitær foranstaltning til betryggelse for indbyggerne
i de enkelte kommuner hver for sig. Den anden var foreskrevet af staten til
imødekommelse af krav, som stilledes fra udlandet, men denne kontrol havde
ingen gyldighed her i landet, da hver enkelt kommune kun anerkendte sin
egen kontrol.
13
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Dette medførte efterhånden vanskeligheder for den indenrigske kødhandel,
og disse vanskeligheder blev særlig følelige for slagterierne, som skulle afsætte
størstedelen af deres slagteaffald og de tilbageholdte kroppe her i landet.
Afsætning kunne nemlig ikke finde sted til kødkontrolkommunerne, medmindre
der kunne opnås særoverenskomster med disse.
Under disse omstændigheder er det derfor forståeligt, at man i landbrugs
kredse — ikke af hygiejniske, men af økonomiske grunde — blev bragt til at
indse, at en statskontrol med landsomfattende gyldighed ville være ønskelig;
men det blev dog først den 2. oktober 1905, at man kom så vidt, at der af
justitsministeren fremsattes et regeringsforslag om indenrigs kødkontrol. Dette
forslag vedtoges den 6. april 1906 som lov.
Loven bestemte, at kød og slagteaffald af dyr, som var slagtet på offentlige
slagtehuse i kommuner, hvor der var slagtetvang i henhold til sundheds
vedtægt, samt kød og slagteaffald af dyr, som efter at være synet levende
var slagtet i kommuner, hvor der i henhold til sundhedsvedtægt var kom
munal kødkontrol, men ikke offentligt slagtehus og slagtetvang, kunne ind
føres til forhandling i enhver kommune i landet uden efterkontrol, når det
var henført til 1. klasse af en af landbrugsministeriet godkendt dyrlæge efter
— ligeledes af ministeriet — godkendte regler. Det samme gjaldt kød og slagte
affald af dyr, der var slagtet på et af landbrugsministeriet godkendt eksport
slagteri og ved den her anordnede kontrol var godkendt til udførsel i fersk
tilstand.
Ved indførsel af godkendt kød, men ikke af slagteaffald, fra eksportslagte
rier eller fra kommuner uden offentligt slagtehus til kommuner med offentligt
slagtehus gaves der disse ret til at opkræve en indførselsafgift som en godt
gørelse for det tab, som loven ville påføre de offentlige slagtehuse ved for
mindsket slagtning.
Loven af 1906 var en forsøgslovgivning, og det var derfor ved en revisions
bemærkning krævet, at den skulle revideres inden udgangen af 1910. Loven
afløstes da aflov af 13. maj 1911. Denne lov udvidede 1906-lovens bestem
melser således, at også kød og slagteaffald af 2. klasse fra eksportslagterier
og offentlige slagtehuse kunne indføres til forhandling overalt i landet, idet
der dog kunne kræves efterkontrol af dette på indførselsstedet, men uden at
der herfor kunne fordres nogen betaling. Fra § 2-kommuner (kommuner uden
offentligt slagtehus) var indførsel af 2. klasses varer derimod ikke tilladt.
Samtidig bortfaldt den afgift, som slagtehuskommunerne hidtil havde op
krævet for tilsyn og kontrol med indført kød, og det er klart, at dette var et
stærkt indgreb i de offentlige slagtehuses økonomi.
Det er naturligt, at kommunerne måtte respektere hinandens slagtehuskon
trol, og det samme gælder, når det pålægges slagtehuskommunerne at re-
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spektere den hermed ligestillede kontrol på eksportslagterierne. Begge steder
var der kontrol med dyrene før slagtningen og med kødet såvel under som
efter slagtningen. Det var derimod urimeligt, at de kommuner, der ønskede
en effektiv kontrol, og selv bragte ofre ved opførelse af kommunale slagtehuse,
skulle være tvungent til efter lovens § 2 at modtage kød og slagteaffald af
dyr, der var slagtet på private slagtesteder, hvor der kun blev krævet eftersyn
før og efter, men ikke under slagtningen.
Det var sundhedsmæssigt og økonomisk uheldigt, at man ved lovene om
indenrigs kødkontrol stillede § 2-kontrollen lige med de offentlige slagtehuses
og eksportslagteriernes kødkontrol, og det var med det hovedformål at få § 2
i loven slettet, at Sammenslutningen af offentlige slagtehuse blev dannet.
Et andet formål var at skabe en ordning, således at eksportslagterierne
ikke i for høj grad tog de kunder, der var de offentlige slagtehuses naturlige
kunder, og i hvert fald ikke andre end dem, de var berettiget til.
Initiativet til dannelsen af sammenslutningen udgik fra Århus, hvor ud
valget for det offentlige slagtehus i en skrivelse af december 1916 til samtlige
udvalg for de offentlige slagtehuse i landet foreslog, at man afholdt et fælles
møde for at drøfte muligheden af et samarbejde gennem dannelsen af en sam
menslutning.
En lang række af udvalgene gav tanken sin tilslutning og deltog i et møde
den 28. januar 1917 i Fredericia. På dette møde blev det vedtaget at danne
en sammenslutning af de kommunale slagtehuse med den opgave at varetage
disses økonomiske interesser, og til på sammenslutningens vegne at arbejde
hermed nedsattes et udvalg: De kommunale, offentlige slagtehuses fælles
udvalg.
Udvalget kom til at bestå af 7 medlemmer, hvoraf de 5 skulle vælges blandt
slagtehusudvalgsmedlemmerne (byrådsmedlemmerne), medens 2 skulle være
slagtehusinspektører (dyrlæger) uden stemmeret i udvalget.
Landstingsmand, redaktør M. Simonsen, Århus, valgtes til formand for
sammenslutningen.
Sammenslutningen kom til at arbejde i nær tilknytning til det allerede eksi
sterende fællesorgan for købstadkommunerne: Den danske Købstadforening,
og få år efter sammenslutningens start gav dette sig udtryk i, at fællesudvalget
blev udvidet med 2 medlemmer valgt direkte af købstadforeningen.
Da de virksomheder, der samarbejder med købstadforeningen, har adgang
til at være repræsenteret ved foreningens repræsentantskabsmøder, for så vidt
de vælger bestyrelse efter forholdstalsvalgmåden, blev det på sammenslutnin
gens repræsentantskabsmøde den 11. maj 1939 vedtaget at indføre denne
valgmåde ved valg af fællesudvalg (eller bestyrelse, som benævnelsen efter
hånden var ændret til).
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Vedtægtens bestemmelse om valg af bestyrelse fik herefter følgende ordlyd:
»Bestyrelsen består af 9 medlemmer. 2 af disse vælges af bestyrelsen for
Den danske Købstadforening. De øvrige vælges efter forholdstalsvalgmåden
af repræsentantskabet blandt medlemmer af dette, og således at 2 af de
valgte så vidt muligt skal være dyrlæger, der er ansatte ved et af de til
foreningen hørende slagtehuse.«
I 1946 vedtog man at overdrage De kommunale, offentlige slagtehuses
sammenslutnings kontorvirksomhed til Den danske Købstadforening, der siden
da under direktør Erik I. Sørensens ledelse, har varetaget sammenslutningens
sekretariatsforretninger.
De kommunale offentlige slagtehuses sammenslutning har gennem fælles
udvalget (bestyrelsen) i de 40 år, sammenslutningen har eksisteret, arbejdet
på løsningen af en række problemer til gavn for sammenslutningens medlem
mer og dermed for slagtehusenes kunder, slagterne.
Først og fremmest har bestyrelsen naturligvis arbejdet med de spørgsmål,
der gav anledning til sammenslutningens dannelse. Det må beklageligvis siges,
at det ikke lykkedes sammenslutningen at få den tidligere omtalte § 2 i lovene
af 1906 og 1911 slettet. Denne paragraf går stort set igen i lov om indenrigs
kødkontrol af 14. april 1932 og i den nugældende lov om indenrigs kødkontrol
af 12. april 1949.
Større held har sammenslutningen haft i sine bestræbelser for at få overholdt
de gældende bestemmelser om, hvem eksportslagterierne måtte slagte for.
Det vil føre for vidt her at komme ind på en detailleret redegørelse for alle
de sager af vidt forskellig art, som er blevet behandlet i tidens løb, men to
sager af almen betydning for slagtehusene bør nævnes: Overenskomsten om
dyrlægelønningerne og forslaget til normaltakster.
I januar 1929 lykkedes det fællesudvalget med tilslutning af bestyrelsen for
Den danske Købstadforening at afslutte en overenskomst med Kød- og mælke
hygiejnisk forening for danske dyrlæger angående lønninger for de ved kom
munernes kød- og mælkekontrol ansatte dyrlæger. Selv om denne overens
komst ikke kunne være bindende for kommunerne, hvis lønningsregler skulle
vedtages af kommunalbestyrelserne og godkendes af ministeriet, var den dog
en sikring for kommunerne mod videregående krav fra dyrlægeforeningen.
Spørgsmålet om fastsættelse af normaltakster for slagtninger på de offentlige
slagtehuse har gentagne gange været til drøftelse på sammenslutningens re
præsentantskabsmøder. Den 20. februar 1951 udsendte sammenslutningen til
slagtehusene et forslag til normaltakster. Forslaget var resultatet af en meget
indgående undersøgelse og bearbejdelse af foreliggende materiale, som i før
ste række var lagt i hænderne på stadsdyrlæge Oluf Nielsen, Odense.
Det forslag, der var udsendt, kunne — som tilfældet var med dyrlæge-
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overenskomsten — kun være af vejledende art for kommunerne, der natur
ligvis er selvbestemmende med hensyn til, hvilke takster de vil opkræve for
slagtning på de respektive slagtehuse, men normaltaksterne var en norm for,
hvad kommunerne ville kunne forvente, at landbrugsministeriet ville god
kende.
Det arbejde, der hidtil er udført, og som også fremtidig vil blive udført,
af sammenslutningens bestyrelse, må i ganske særlig grad hvile på foreningens
formand.
Formandshvervet har siden starten i 1917 været varetaget af følgende:
28. januar—1. april 1925: landstingsmand, redaktør M. Simonsen, Århus,
1. april 1925—1. maj 1939: borgmester P. J. Pedersen, København,
1. maj 1939—28. juni 1946: landstingsmand, overlærer Alfr, Date, Nakskov,
og fra 28. juni 1946: borgmester C. E. Bjerring, Nyborg.

KØDINDUSTRIEN I DANMARK
Af direktør, cand. jur. W, Schack Nielsen
Medens man indenfor næsten alle andre håndværk i anden halvdel af det
18. århundrede foruden laugsmestrene også kendte begrebet fabriqueur som
forløberen til det 19. og 20. århundredes fabrikanter og driftsherrer, synes
begrebet ukendt indenfor slagterbranchen, hvor den enkelte slagter eller høker
var sin egen fabrikant.
Det er derfor ganske naturligt, at det blev en slagter, den såkaldte »franske
svineslagter«, Francois Lois Beauvais og dennes søn Jean Baptiste Désiré
Beauvais, der lagde grunden til den danske kødindustri ved i 1850 at indrette
et salte- og røgeri i Vangede ved København.
På denne kødvarefabrik begyndte J. D. Beauvais snart at foretage forsøg
med at henkoge og nedlægge kød i hermetiske dåser. Selvom starten var yderst
beskeden, var fabrikationen af kød som dåsehermetik dog allerede i året 1857
så relativt fremskreden, at den opnåede anerkendelse. Det skete på den måde,
at marinen på proviantgården lod foretage et sammenlignende forsøg mellem
dåsekød og de bedste kødspiser, der var behandlet efter de da gængse metoder
for langtidsopbevaring af kød.
På grundlag af denne undersøgelse udfærdigede marineministeriet en er
klæring, hvoraf fremgår, at forskellen var meget fremtrædende. Ministeriet
siger, at kødet i dåserne har samme konsistens som frisk mad, tilberedt på sæd
vanlig måde, ligesom suppen var kraftig og velsmagende. Kødet i de prøver,
der anvendtes til sammenligning, betegnedes derimod som stærkt udkogt, hvor
ved det havde tabt i konsistens og velsmag. På grundlag af forsøget anså
marinen de henkogte kødspiser for at indeholde kraftigere næring end sæd
vanlig skibsprovianteringskød, hvorfor man købte et kvantum kødkonserves
til de kongelige skibe.
Efter at leverancerne til marinens skibe havde godtgjort produkternes
praktiske anvendelighed, blev der grundlag for en videre afsætning og for en
større og mere regelmæssig produktion.
Som proviant til marinen, til skibene, der besejlede Grønland og til arktiske,
ekspeditioner, fik kødkonserves efterhånden en betydelig anerkendelse, og ikke
mindst leverancerne til videnskabelige polarekspeditioner bidrog til, at man
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fik ordrer, der under de daværende forhold betragtedes som anseelige, og som
iøvrigt gav anledning til, at man fik varernes kvalitet prøvet og anerkendt under
forhold, som offentlighedens opmærksomhed var henvendt på.
De første år var det ikke mindst marinen, der aftog kødkonserves, men i 1887
blev oksekødsuppe med kød og stegt oksekød i hermetisk lukkede dåser for
første gang anvendt ved den danske hærs kantonnementsøvelser, og leveran
cerne fortsattes i de følgende år.
Som helhed kan man sikkert sige, at kødkonserves i de første årtier mere tog
sigte på flåden og ekspeditioner end på at aflaste husmoderen i køkkenet.
Derimod blev der i løbet af sidste halvdel af det nittende århundrede etableret
flere charcuterivarefabriker, der dels aflastede høkerne og slagterne, og også
husmoderen, der nu i modsætning til tidligere praksis, kunne foretage indkøb
i butikker i stedet for på de stedlige torve, hvor hygiejnen selvsagt ikke sad i
højsædet.
Blandt pionerne af pølsefabrikanter kan udover Beauvais nævnes navne som
C. Bunch, Claus Hansen, Søren Houlberg, J. Steffensen ogj. Wiedemann og
flere andre.
Den første verdenskrig medførte en voldsom efterspørgsel efter konserves,
hvilket bevirkede, at industrien skiftede karakter og i løbet af få måneder var
helt ændret. I 1913 talte kødkonservesindustrien 21 vel indarbejdede virksom
heder, men nu antog kødkonservesproduktionen en eksplosionsagtig vækst,
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der helt sprængte de gamle faste rammer for industrien, og så at sige fik de
gamle førende fabriker til at forsvinde mellem et utal af hurtigt voksende og
ivrigt eksporterende foretagender. Fra de 21 virksomheder i 1913 var det sam
lede antal i 1916 vokset til 148. Beskæftigelsen blev næsten 1 O-doblet og eksport
afsætningen nåede op på så store tal, at der i 1916 udførtes mere end 50 gange
så meget kødkonserves som i 1913. Der var i denne gullaschperiode en voldsom
efterspørgsel efter ethvert spiseligt produkt, og specielt de talløse nyopdukkede
virksomheder udbredte et kendskab til kødkonserves, der ikke kunne undgå
at skade produktets omdømme, selv om de gamle virksomheder, der både havde
en fortid og en fremtid, at tage i betragtning forsøgte at opretholde den bedst
mulige standard for kødkonserves under krigstidens vanskelige forhold, hvor
der både var råvaremangel og emballagemangel.
I den første urolige periode efter verdenskrigens afslutning, hvor der blandt
andet var tilløb til generalstrejke, bevirkede dette, at såvel de handlende som
husmødrene var interesseret i at have et konservesberedskabslager, men efter
hånden som man kom ind under normale forhold faldt afsætningen af kødkon
serves ganske kolossalt.
Fremstillingen af kødkonserves var i begyndelsen af tyverne ikke engang
en trediedel af, hvad den havde været før krigen. Salget til skibsproviantering
faldt meget stærkt på grund af skibenes overgang til anvendelse af kølerum.
Den 15. april 1910 fik flæskehallen en torvehal ved den nye godsbanegård.
Grossisterne og fabrikanterne henlagde deres virksomhed til de grunde, der
lå øst for hallen. Grundene udlejedes af kommunen og bebyggedes af lejerne
efter disses behov. Mange af firmaerne udvidede virksomheden til at omfatte
fabrikation af pølser, leverpostej, konserves m. v., og der opstod herved en
meget betydelig industri.
For disse virksomheder i Syndergaardsgade og Mitchellsgade blev forholdene
hurtigt for dårlige og for trange, hvorfor det blev et stort moderniseringsfrem
skridt, da Kødbyen blev taget i brug i trediverne, og virksomhederne fra Syn
dergaardsgade og Mitchellsgade flyttede til Kødbyen, hvor der dengang var
rummelige og gode forhold, men udviklingen har dog senere atter medført,
at rammerne er på bristepunktet.
I årene op til den anden verdenskrig begyndte kødkonservesindustrien at
få en ikke helt ubetydelig eksport af dåseskinker og anden kødkonserves. I 1937
androg eksporten af kødkonserves 12 mill, kg og den steg i de to følgende år til
20 mill. kg.
Ved krigsudbrudet i september 1939 blev efterspørgslen efter konserves
ekstraordinær stor, men alligevel lykkedes det denne gang at undgå en gullasch
periode som under den l.ste verdenskrig.
De førende fabriker indenfor industrien var enige om at kræve, at det for-
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Wienerpølser pakkes i dåser på moderne konservesfabrik.

håndenværende lager af blik reserveredes til hjemmemarkedet. løvrigt kom
der umiddelbart efter krigsudbruddet forbud imod udførsel af konserves, således
at kun den sædvanlige eksport kunne finde sted. Derved undgik man udvik
lingen under første verdenskrig med de mange nye foretagender, som startedes
med krigsleverancer som grundlag.
Hvad hjemmemarkedet angik blev efterspørgslen efter konserves så betydelig,
at man måtte regulere salget efter den produktion, der var praktisk mulighed
for at gennemføre.
For kødindustrien synes årene efter den anden verdenskrig at betegne en
egentlig nytid såvel hvad produktion for hjemmemarkedet som eksporten angår.
Moderne indrettede fabriker, der opfylder de strengeste krav både med
hensyn til hygiejne og varekvalitet, letter butikker og husmødrenes køkkener
for mere og mere arbejde.
Til de senere udviklingstrin hører blandt andet emballerede varer til selv
betjeningsbutikker og dybfrosne varer.
Eksporten af kødkonserves er gennem den sidste halve snes år vokset til at
blive en af landets meget store valutaindtægtskilder. Opgjort i tons har kød
konserveseksporten andraget :
!947........................
!949........................
1950.......................
1953.......................
1956........................
J957........................

2.000
10.000
27.000
38.000
46.000
57.000

t
t
t
t
t
t

Stigningen i eksporten har ikke været ubrudt opadgående gennem alle ti år,
idet den f. eks. allerede i 1951 var helt oppe på 44.000 t, hvorefter den lå noget
lavere de to følgende år, men selve tendensen i udviklingen synes klart at fremgå
af ovennævnte tal.
I kronebeløb har kødkonserveseksporten i 1957 andraget ikke mindre end
362 mill, kr., hvoraf 186 mill. kr. er dollarindtægt. Til dollarområdet er ekspor
teret 20.000 t.
Antallet af konservesproducerende virksomheder er i 1957 opgjort til 41, der
fordeler sig på 29 slagterivirksomheder og 12 private virksomheder. Slagterierne
og de private virksomheder tegner sig nogenlunde for hver sin halvdel af
eksporten.
Man regner med, at der i kødkonservesindustrien i tiden efter sidste verdens
krig er investeret i nye virksomheder og udbygning og modernisering af ældre
virksomheder langt over 100 mill, kroner, og industrivirksomhederne er under
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fortsat stærk udbygning, hvorfor man forventer, at deres produktions- og salgs
kapacitet sætter dem i stand til at udvide oparbejdningen og afsætningen af
kødkonserves til eksport og til hjemmemarkedet ganske betragteligt i indevæ
rende år, altså 1958.

KØDKONTROLLENS ADMINISTRATION
Af veterinærinspektør JV*. Jeppesen.
Hvad er »kødkontrol«? I snævrere forstand vil man ved ordet »kød
kontrol« forstå dyrlægens kontrol af slagtedyrene og deres kød til sikring
af, at det kød, der udbydes til salg, er fuldt anvendeligt til menneskeføde.
Men ved kødkontrol skal man også forstå noget andet og mere. Kortest kan
det vel siges sådan, at man ved kødkontrol skal forstå, hvad loven om inden
rigs kødkontrol omfatter. Kødkontrol må altså bl. a. omfatte reglerne om
slagtning, om fabrikation af kødprodukter, om transport, om forhandling af
kød, slagteaffald og kødvarer, om dyrlægens kontrol af dyr, der slagtes, og
om dyrlægers, sundhedskommissioners og politiets tilsyn med virksomheder,
der beskæftiger sig med slagtning eller med fabrikation, transport og for
handling af kød og kødprodukter.
Loven om tilsyn med udførsel af kød m. m. omfatter derimod mere end
kødkontrol. Det er en lov, der giver landbrugsministeren forskellige bemyn
digelser, bl. a. til »i det hele at træffe sådanne bestemmelser, som kunne an
tages at gavne udførselen af de omhandlede varer«. Og sådanne bestemmelser
vil udmærket kunne have andet end en kødkontrolmæssig hensigt.
Tilsynet med kødkontrollovgivningen føres — for at bruge lovens ord —
af landbrugsministeren gennem veterinærdirektoratet.
Landbrugsministeriet. Kødkontrollens højeste chef er altså landbrugsministe
ren, der til assistance har ministeriets embedsmænd. Til kødkontrollovens ad
ministration udsteder landbrugsministeren dels mere almindelige bestemmel
ser (bekendtgørelser, regulativer m. v.), dels mere specielle regler (f. eks. for
dyrlægers, for sundhedskommissioners og for politiets medvirken). Den inden
rigs kødkontrol er jo kommunal og forudsætter, at hver enkelt kommune ved
tager kødkontrolbestemmelser; disse skal stadfæstes af landbrugsministeren.
En forsvarlig administration af kødkontrollovgivningen kræver i forskellige
forhold et samarbejde med andre ministerier; også dette varetages af land
brugsministeren (eksempler: Arbejderbeskyttelse, rottebekæmpelse og rotte
sikring, afløbsforhold etc.). Ganske naturligt er et sådant samarbejde mest
intenst med indenrigsministeriet, der administrerer den almindelige sund-
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heds- og levnedsmiddellovgivning, og dette samarbejde har resulteret i, at
der til rådgivning for ministrene er nedsat et stående udvalg repræsenterende
begge ministeriers administrationsområde, det såkaldte ministerielle, lægelig
veterinære hygiejneudvalg. Også over for udlandet varetager landbrugsmini
steren kødkontrollens interesser. Forskellige landes kødkontrolbestemmelser
kan variere en del; det er således ret almindeligt, at et importland ikke vil
lade sig nøje med de af Danmark selv påbudte almindelige betingelser for
eksport, men stiller særlige krav af forskellig art, bl. a. om veterinærattester.
Det er formentlig indlysende, at der her ligger et stort arbejdsområde, der
kan stille meget store krav til administrationen.
Af andre ting, der altid forelægges landbrugsministeren, kan nævnes sager
om eksportautorisation, om godkendelse af eksportslagterier, offentlige slagte
huse, autoriserede pølse- og konservesfabrikker og andre eksportvirksomheder
samt destruktionsanstalter, endvidere alle sager om ansættelse af de kontrol
lerende og tilsynsførende dyrlæger og af opsynsmænd.
Men i øvrigt kan man ikke afgrænse, hvilke spørgsmål der forelægges land
brugsministeren, og hvilke der ikke forelægges. Enhver, der er kendt med
danske forhold, ved formentlig på forhånd, at en hvilken som helst sag om
et hvilket som helst kødkontrolspørgsmål kan blive indbragt for landbrugs
ministeren. Og denne skik må betragtes som et stort gode for alle parter.
Veterinærdirektoratet. Veterinærdirektoratets embedsmænd er dyrlæger. Vete
rinærdirektoratets chef er veterinærdirektøren, og direktoratet består forøvrigt
af forskellige afdelinger, hvoriblandt afdelingen for kødkontrol. I kødkontrolmæssig henseende er landet opdelt i 5 distrikter, og administrationen i hvert
distrikt varetages af en veterinærinspektør. På side 18 findes en oversigt over
veterinærdirektoratets afdelinger og personale.
Veterinærdirektoratet får lejlighed til at udtale sig i spørgsmål, der afgøres
af landbrugsministeren, og afgiver indstilling til ministeriet bl. a. vedrørende
eksportautorisationer, vedrørende godkendelse af eksportslagterier og andre
eksportvirksomheder (f. eks. pølse- og konservesfabrikker), om godkendelse af
offentlige slagtehuse, om ansættelse af kontrolpersonale og om godkendelse
af kommuners ansættelse af kontrolpersonale.
Fra veterinærdirektoratets side føres overtilsynet med kødkontrollen, d.v. s.
med alle slagterier, slagtehuse og kødvarevirksomheder, herunder udsalg, og
deres drift. Der føres tilsyn med de kontrollerende dyrlæger og deres vare
tagelse af kontrol og tilsyn. Man stræber i det hele taget efter at opnå et pas
sende samarbejde med alle instanser for at opnå et tilfredsstillende resultat,
først og fremmest med kontrolpersonalet og med virksomhederne selv og deres
rådgivere (arkitekter, ingeniører m. fl.), men også med andre myndigheder,
som kan berøre kødkontrollen, f. eks. embedslæger, fabrikinspektører, rotte-
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konsulenter. Endelig må der inden for veterinærdirektoratets forskellige afde
linger foregå et dagligt samarbejde, idet alle afdelingernes arbejde berøres
indbyrdes. Som almindeligt kendt kan f. eks. et udbrud af en smitsom sygdom
(mund- og klovesyge) medføre restriktioner for slagtning på den pågældende
egn, og det kan medføre vanskeligheder for udstedelse af sundhedsattester for
kød og kødprodukter, idet sådanne attester ofte ikke blot kræver, at varen
kan erklæres sund, men også at dyrene hidrører fra egne, hvor bestemte syg
domme ikke er forekommet.
Dyrlægerne. Dyrlæger ansat af staten eller af en kommune foretager kød
kontrollen i snævrere forstand: De undersøger slagtedyrene umiddelbart før
de aflives, og under og efter slagtningen undersøger de kødet og samtlige
indvolde med henblik på en korrekt bedømmelse. De påser, at alle kasserede
dele bliver gjort uanvendelig til menneskeføde, og at det godkendte kød
bliver mærket på foreskreven måde. I tvivlstilfælde foretages en laboratorie
undersøgelse af kød, organer og lymfekirtler. Hele kontrollen og bedømmelsen
foregår efter en af landbrugsministeriet fastsat instruks for udøvelse af kød
kontrol.
Dyrlægerne fører endvidere tilsyn med alt, hvad der vedrører kødkontrol,
d. v. s. med alle de forskellige slagteriers, pølsefabrikkers, udsalgs og de øvrige
kødvarevirksomheders indretning og drift, med behandlingen af de levende
dyr, med renligheden overalt i virksomhederne, med personalets forhold
m. h. t. garderober, opholdsrum, vaske- og baderum m. v., med at fabrika
tion og anden behandling af varerne er tilfredsstillende i sanitær henseende,
med at der ikke bruges skadelige konserveringsmidler, farvestoffer eller andre
tilsætningsmidler, med varernes opbevaring, evt. oplagring, med at transport
af kød og kødprodukter sker under tilfredsstillende forhold, kort sagt med alt,
hvad der kan have interesse med henblik på at sikre, at de varer, der fortæres
her i landet eller eksporteres, er i upåklagelig stand.
Også ved tilsynet kommer dyrlægen ud for tilfælde, hvor en mere eller
mindre indgående laboratorieundersøgelse er ønskelig eller nødvendig for at
bedømme det foreliggende tilfælde. En del dyrlæger råder over det fornødne
laboratorium og er selv i stand til at gennemføre sådanne undersøgelser; men
mange dyrlæger må i sådanne tilfælde indsende materiale til et af de autorise
rede laboratorier. Navnlig har Den kgl. veterinær- og landbohøjskoles hygiej
nisk bakteriologiske laboratorium i så henseende ydet en stor indsats.
Det er ikke blot på de autoriserede eksportvirksomheder, at et sådant tilsyn
foregår, selv om det her er mest effektivt, fordi dyrlægen eller hans læge med
hjælper, opsynsmanden, altid skal være til stede, når der arbejdes i virksom
heden, således at der er tale om en virkelig kontrol med alt, hvad der foregår
på virksomheden.
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Også med alle de ikke autoriserede virksomheder, herunder med alle ud
salgssteder, er der etableret et tilsyn, som efter krigen er aktiveret betydeligt,
idet landbrugsministeriet i 1951 påbød, at der i alle landets kommuner skulle
antages en dyrlæge til — som medhjælp for sundhedskommissionen — at
gennemføre tilsynet. Alle virksomheder skal inspiceres af dyrlægen mindst T
gange årligt, og ellers når det måtte være påkrævet. Nogle vil måske ind
vende, at et tilsyn, der kun kræver en inspektion ca. hver 3. måned, ikke kan
være meget bevendt. Hertil må svares, at en sådan frygt er ubegrundet. Til
synet må selvfølgelig ved godkendelsen af en virksomhed, f. eks. en slagter
eller viktualiebutik, sikre sig, at den er så hensigtsmæssigt indrettet, at en i
sanitær henseende tilfredsstillende drift er mulig, og i øvrigt må tilsynets be
stræbelser gå ud på ikke at komme som bussemand, men at vejlede inde
haveren og råde ham så godt som muligt i alle forhold vedrørende driften.
Det må vist siges at være en selvfølge, at enhver anstændig forretningsdrivende
må have samme mål som dyrlægen. Og praksis har da også vist, at det etable
rede tilsyn i de sidste 7 år har givet gode resultater.
Sundhedskommissionerne. Sundhedskommissionen varetager tilsynet med sund
hedsforholdene i kommunen, d. v. s. med overholdelsen af den kommunale
sundhedsvedtægts bestemmelser. Det kommunale kødkontrolregulativ stad
fæstes som et tillæg til sundhedsvedtægten, og tilsynet med kødkontrolbestem
melserne varetages altså også af sundhedskommissionen. Den kontrollerende
dyrlæge sorterer under sundhedskommissionen, dog ikke m. h. t. kødkontrollen
i snævrere forstand, idet dyrlægen her sorterer direkte under veterinærdirek
torat og landbrugsministerium. Det er altså udelukket, at en slagter, der
er valgt til formand for sundhedskommissionen, formelt skal kunne omstøde
dyrlægens bedømmelse af kød tilhørende slagteren selv.
Sundhedskommissionens opgave må således i hovedsagen være — i sam
arbejde med kommunalbestyrelsen — at søge gennemført de kødkontrol
bestemmelser, der bedst egner sig for kommunen, og at få kødkontrol og tilsyn
etableret, d. v. s. få et offentligt slagtehus til rådighed (eller påbyde private
slagtehuse), at få ansat en dyrlæge til at varetage den umiddelbare kontrol
og det umiddelbare tilsyn, og at forlange sig forelagt oplysning om alle kød
virksomheder i kommunen, om alle ændringer af disse, om virksomheder, der
oprettes, og om virksomheder, der nedlægges, alt sammen med henblik på
at få opfyldt det almindelige krav om, at enhver virksomhed, for at kunne
drives, skal være godkendt af sundhedskommissionen.
Sundhedskommissionens tilsyn omfatter ikke kødkontrollen på de autori
serede eksportvirksomheder, idet disse sorterer direkte under veterinærdirek
torat og landbrugsministerium. Men på de autoriserede virksomheder kan jo
andet end netop kødkontrol have sundhedskommissionens interesse, og kom-
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missionen kan derfor i givet fald også foretage eftersyn på en autoriseret
virksomhed.
Politiet. Kødkontrolloven fastsætter, at også politiet fører tilsyn med, at
lovens bestemmelser overholdes, og politiet kan derfor når som helst foretage
inspektion af virksomheder, der beskæftiger sig med kød og kødprodukter.
I en del — navnlig større — kommuner udøves dette tilsyn på den måde,
at der er knyttet politi til den tilsynsførende dyrlæge, sådan at der ved det
normale tilsyn er kontakt mellem dyrlæge og politi.
Det er veterinærdirektoratets opfattelse, at politiets tilsyn i de øvrige kom
muner mere er af »politimæssig« art, d. v. s. at inspektioner i hovedsagen kun
finder sted, når der fra en eller anden side, f. eks. fra den tilsynsførende dyr
læge, foreligger en særlig anmodning derom, eller der ligefrem foreligger en
sigtelse for noget ulovligt.
Fra veterinærdirektoratets side er der ikke noget ønske om, at det normale
tilsyn skal have »politimæssig« karakter, tværtimod. Men man har heller ikke
indtryk af, at dette er tilfældet. Når man skal føre et tilsyn, altså efterse virk
somheder uden mistanke om noget ulovligt, men blot for at overvåge, at alt
går rigtigt til, og for at vejlede, vil det være temmelig umuligt, selv for en
politimand, at give sådanne tilsyn »politimæssig« karakter. I almindelighed
vil man ikke støde på overtrædelser, ofte vil der være ting at drøfte; men øn
sket om at få virksomheden drevet bedst muligt, vil normalt være mindst lige
så stor fra indehaverens som fra tilsynets side. Et godt samarbejde er derfor
— heldigvis — det normale.
Af letforståelige grunde har landbrugsministeriet fremhævet, at politiet bør
lægge særlig vægt på tilsynet med sådanne forhold, som vanskeligt vil kunne
kontrolleres af veterinærdirektorat, dyrlæger eller sundhedskommissioner, f. eks.
kødtransport (jernbane-, skibs-, fragtvognstransport m. v.), forhandling fra
vogn, samt med at forhandling af kød og kødprodukter ikke sker fra andre
end de dertil godkendte virksomheder.
Foruden det kødkontrolmæssige tilsyn har politiet naturligvis de politimæs
sige opgaver at varetage — også over for kødvarevirksomheder.
Toldvæsenet. Toldvæsenet fører tilsyn med eksport fra Danmark og import
til Danmark. For eksport stilles der normalt større krav end for indenrigs
handel; det er derfor naturligt, at vore eksportvirksomheder indtager en sær
stilling også over for hjemmemarkedet. Selv om Danmarks import af kød
produkter ikke har noget stort omfang, finder dog en sådan import (af kon
serves o. 1.) sted. Import kan kun foretages af autoriserede importører, over
for hvem der fra landbrugsministeriets side er stillet bestemte krav. Told
væsenet påser, at disse krav opfyldes, og underretter i tvivlstilfælde veterinær
direktoratet.
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Et andet forhold, der spiller en rolle, er returvarerne. Når man, som Dan
mark, har en stor eksport af kødprodukter, vil det uundgåeligt ske, at nogle
allerede eksporterede varer kommer retur fra udlandet. Returneringen kan
skyldes fejl ved varen, men skyldes oftest andre forhold. Det er nødvendigt
at have indseende med returvarer. Derfor holdes returforsendelser tilbage af
toldvæsenet, indtil veterinærdirektoratet er underrettet og har kunnet foretage
det fornødne til sikring af, at varen igen undersøges af dyrlægekontrollen.
Det normale er, at varen kræves tilbagesendt til kontrol på den autoriserede
virksomhed, der har eksporteret varen.
Andre myndigheder. Også andre myndigheder har med vore kødvarevirksom
heder at gøre. Embedslægerne har med det i virksomhederne beskæftigede per
sonales sundhedstilstand at gøre og kan også blive impliceret på anden måde,
f. eks. ved sygdomstilfælde, der antages at skyldes levnedsmidler. I så fald
må man, for at hindre sygdommens udbredelse, søge at finde frem til det
skadelige levnedsmiddel og hindre, at det fortsat laver ulykker. En sådan
efterforskning kan stille store krav, og det normale er, at både læger og dyr
læger og de laboratorier, der kan assistere og vejlede lægerne og dyrlægerne,
sættes ind på opgaven. Arbejdstilsynet har til opgave at hindre og forebygge,
at personer i vore virksomheder udsættes for fare eller skadelige påvirkninger,
og at sikre, at personalet i det hele taget kan arbejde og opholde sig under
betryggende forhold. Arbejdstilsynets område er så stort, at det her kun kan
antydes. Tilsynet omfatter en virksomheds placering, lokalernes indretning,
sikring ved særlige installationer (kølerum, fryserum, røgovne m. m.), sikring
af maskiner o. 1., sikring mod skadelige stoffer (støv, giftige dampe etc.),
tilfredsstillende forhold i øvrigt for personalet (garderober, spiserum, toilet
forhold, bad etc.) og meget andet. I almindelighed tænker man sig arbejds
tilsynets virksomhed særligt gældende for de store industrivirksomheder. Men
det er en fejl. Også vore mindre og små virksomheder skal sætte sig i forbin
delse med fabrikinspektøren, når en virksomhed skal nybygges eller ombygges,
eller når der i det hele taget foretages ændringer, opsætning af nye maskiner
etc., som kan antages at have arbejdstilsynets interesse. Ja, selv virksomheder
som (måske) ikke behøver det, bør i egen interesse gøre det. Det vil jo være
kortsynet at starte en virksomhed, som bliver kasseret i samme øjeblik den
går så godt, at f. eks. medhjælp bliver nødvendig. Hellere ulejlige fabrik
inspektøren en gang for meget end en gang for lidt.
I øvrigt vil det føre for vidt her at opremse alle de myndigheder, som har
med vore kødvare-virksomheder at gøre.

Dog, når talen er om administration af kødkontrolbestemmelserne, er der
en instans, som ikke må glemmes, fordi det er den vigtigste af dem alle, nem-
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lig virksomhederne selv. At administrere bestemmelser vil sige at forvalte dem,
at sørge for at de overholdes. Ser man bort fra den veterinær-faglige del,
nemlig kontrollen af dyrene før og efter slagtningen og dyrlægens faglige be
dømmelse af køds og kødprodukters sundhedstilstand, bliver der i alt væsent
ligt tilbage, at de gældende regler skal overholdes, så godt som de nu engang
kan overholdes af erhvervets udøvere, nemlig slagterier, slagtere, fabrikanter
og handlende m. fl. Slagteren skal sørge for, at dyrene behandles anstændigt,
og at slagtningen m. m. foregår renligt og hygiejnisk tilfredsstillende. Den,
der fremstiller kødprodukter, skal sørge for, at det kød, han anvender, er
friskt og velegnet, at fremstillingen og opbevaringen af varer foregår på så
god og hygiejnisk måde som muligt, og at varen, når den afhændes, er i
upåklagelig stand. For den handlende, der jo som regel fabrikerer nogle varer
selv, gælder det samme. Og stadig må alle have i erindring, at den personlige
hygiejne er den første og vigtigste betingelse for et hygiejnisk tilfredsstillende
resultat.
Rigtig administration består i, at man søger frem til fornuftige regler, som
erhvervets udøvere selv kan se fornuften i, at de sætter en ære i at efterleve
reglerne så godt, som det nu i praksis lader sig gøre, og at der mellem erhvervet
og tilsynet er et sådant tillidsforhold, at man åbent drøfter de problemer, der
måtte opstå, og søger dem løst på bedste måde.
Hvordan er da vor stilling i denne henseende?
Når man som jeg i mere end 30 år har fulgt kødkontrollen og dens proble
mer på nærmeste hold, må man kunne udtale sig med en vis baggrund. Og
særlig i en bog som denne er det en stor tilfredsstillelse at kunne afslutte denne
omtale af kødkontrollens administration med følgende :
Vore mange virksomheder, store og små, har i den forløbne tid gennemgået
en god og påskønnelsesværdig udvikling, langt mere gennemgribende, end
man i sin tid turde drømme om. Mange — og stadig flere — af vore store
og små virksomheder er af en sådan standard, at man fra myndighedernes
side må se på virksomhederne, deres indehavere og deres personale med stor
respekt. Virksomhederne vil meget vel være i stand til at varetage deres
del af kødkontrolbestemmelsernes administration.

VETERINÆRADMINISTRATIONEN
Veterinærdirektoratet, Nyropsgade 37, København V.
Kontortid 8,30—16,00 (lørdag 8,30—12,30).
Tlf. C. 14888 med omstilling til:
V eterinærdirektøren
Afd. for bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme, ind- og udførsel,
mund og klovesyge-vaccine m. m.
Afd. for bekæmpelse af tuberkulose og smitsom kastning
Afd. for mælkekontrol
Afd. for kødkontrol.
F. Wøldike Nielsen, veterinærdirektør.
Privat: Tryggevældevej 7, Vanløse. Tlf. Damsø 5565.
K. C. Schrøder, veterinærinspektør (til rådighed for veterinærdirektøren).
Privat: Hvidsværmervej 34, Brh. Tlf. Islebro 892.

Veterinærinspektører ved:
Afdelingen for bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme, ind- og ud
førsel, mund- og klovesyge-vaccine m. m. :

O. Hall. Privat: Smakkegårdsvej 151, Gentofte,
Tlf. Gentofte 5608 (for øerne)
P. Holm. Privat: Puggårdsvej 6, København V.
Tlf. Palæ 7805.
S. Møllgaard. Privat og kontor: Kystvejen 41, Århus.
Tlf. Århus 3.22.01 (for Jylland).

Afdelingen for bekæmpelse af tuberkulose og smitsom kastning :
Sv. Andersen. Privat: Brandes Alle 12, København F.
Tlf. Luna 3582 (for øerne).
M. J. Christiansen. Privat og kontor: Pontoppidansgade 2, Århus.
Tlf. Århus 2.29.11 (for Jylland)

O. N. Rasmussen. Privat: Holmevej 11, Århus.
Tlf. Århus 4.27.62.
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Afdelingen for mælkekontrol :
Dr. med. vet. E. Malling Olsen. Privat: Lyngbyvej 387 C, Gentofte.
Tlf. Gentofte 73 14 (for øerne).

K. Leth Jørgensen. Privat og kontor: Trøjborgvej 52, Århus.
Tlf. Århus 6.79.25 (for Jylland)

Afdelingen for kødkontrol:
N. Jeppesen. Privat: Engdraget 61, Valby.
Tlf. Valby 181.
H. Sjelle Hansen. Privat: Classensgade 29, København 0.
Tlf. Tria 3494.

I. kødkontroldistrikt :
(København, Frederiksberg, Københavns amts søndre og nordre birk,
Frederiksborg og Bornholms amter).
V. E. Albertsen. Privat: Bøgevang 44, Virum. Tlf. 84.73.97.
2. kødkontroldistrikt:
(Roskilde amtsrådskreds, Holbæk, Sorø, Præstø og Maribo amter).
H. E. R. Nielsen. Privat og kontor: Svingelen 5, Næstved.
Tlf. Næstved 1805.
3. kødkontroldistrikt:
(De fynske og sønderjydske amter).
T. G. E. Nissen. Privat og kontor: Overgaden 14, Odense.
Tlf. Odense 10675.

4. kødkontroldistrikt:
(Århus, Skanderborg, Vejle, Ribe og Ringkøbing amter).
Sv. Thorbiørnsen. Privat og kontor: Ålborggade 1, Århus.
Tlf. Århus 2.10.04.

5. kødkontroldistrikt:
(Ålborg, Hjørring, Thisted, Viborg og Randers amter).
J. Stig Plessing. Privat og kontor: Solbyen 33, Hasseris, Ålborg.
Tlf. Ålborg 2.36.95.
Professor Aage Jepsen er konsulent for veterinærdirektoratet i sager vedr.
levnedsmiddelkontrol.

JURIDISKE PROBLEMER
OMKRING SLAGTERERHVERVET
Af højesteretssagfører Poul Hjermind og
landsretssagfører Henning Nehammer.

Det falder naturligvis udenfor nærværende afhandlings rammer at beskæf
tige sig med historiske og sproglige problemer omkring slagtererhvervet.
Herom må vi i det hele henvise til arkivar, cand. mag. Andreas Jørgensens
og magister Kaj Boms udførlige artikler foran i dette værk.
Af historisk stof skal vi kun omtale en gammel fundats af 23/7 1777, hvor
ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole blev oprettet. I fundatsen om
tales bl. a. hestekure, hvormed de fleste jo forbinder noget ubehageligt. Mange
vil sikkert være tilbøjelige til at antage, at begrebet hestekur stammer fra slag
tererhvervet. Dette er imidlertid ikke rigtigt, hvad man bl. a. kan læse af
fundatsens § 9, hvori det hedder:
»På det at Grov-Smed Professionen ikke, som hidintil, skal forblandes
med Kuur-Smeddenes, så må, fra denne fundations Dato af, ingen GrovSmed som herefter nedsætter sig, befatte sig med Heste-Kurer, meget min
dre som Kuur-Smed i Kongens Tjeneste antages, med mindre han har lært
ved Veterinær-Skolen og derfra om sin Duelighed erhvervet sig Testimo
nium.«
En tilbundsgående analyse af samtlige de juridiske problemer, der kan op
stå omkring slagtererhvervet i alle dets forgreninger, er det ikke muligt at
give i et værk som dette; og det er heller ikke tilsigtet.
Hvad vi derimod skal forsøge på er at give en kortfattet fremstilling af enkelte
af de problemer, som indenfor nyeste tid har været aktuelle for erhvervet.
I ønsket om at udstrække denne undersøgelse til alle hovedgrenene inden
for erhvervet og med skyldig hensyntagen til de positive regler i lovgivningen,
har vi under omtalen af reglerne i kødkontrolregulativerne og sundhedsved
tægterne (nedenfor under I) lagt vægt på at behandle et af detailhandelens
problemer.
Under omtalen af loven af 1908 om tilsyn med udførsel af kød m. v. (ne-
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denfor under II) har vi berørt et af de seneste problemer omkring eksport
virksomhederne indenfor slagtererhvervet.
Endelig har vi under omtalen af loven om indenrigs kødkontrol (nedenfor
under III) behandlet spørgsmålet om det offentliges adgang til at opkræve
afgifter, — et problem, som er særligt aktuelt for en-gros handelen og kød
industriens fabrikanter.
I. I størstedelen af landets kommuner findes sundhedsvedtægter og i en
del kommuner kødkontrolregulativer, der fremtræder som tillæg til sundheds
vedtægterne. Begge dele udarbejdes og vedtages af de pågældende kommunal
bestyrelser efter visse fastlagte retningslinier. Sundhedsvedtægterne skal god
kendes af Indenrigsministeriet og kødkontrolregulativerne af Landbrugsmini
steriet for at få gyldighed.
Selvom en kommune ikke har vedtaget et kødkontrolregulativ, gælder
naturligvis Landbrugsministeriets bekendtgørelse om indenrigs kødkontrol —
også for denne kommune.
Efter disse retsregler fastsættes langt de fleste krav til de handlende indenfor
slagtererhvervet, — d. v. s. de krav, der fra det offentliges side stilles med
hensyn til indretningen af slagter- og viktualiebutikker og de hygiejniske krav
til behandlingen og forhandlingen af næringsmidler — særlig kød og kød
varer.
I spidsen for det kommunale sundhedsvæsen står en sundhedskommission,
hvis formand i købstæderne er politimesteren (i København politidirektøren).
Når der som tillæg til sundhedsvedtægten findes kødkontrolregulativ, vil
sundhedsvedtægten i de afsnit, der interesserer her, normalt alene indeholde
almindelige regler om forhandling af nærings- og nydelsesmidler og om til
synet med og indretningen af de lokaler, hvor forhandling, opbevaring og
tilvirkning af disse finder sted, mens de særlige regler om kød og kødvarers
behandlingsmåde, om trikinkontrol o. s. v. vil findes i kødkontrolregulativet.
Det vil naturligvis føre alt for vidt at komme ind på, hvilke regler de for
skellige sundhedsvedtægter og kødkontrolregulativer indeholder. Herom må
henvises til selve de pågældende retsregler, som i vidt omfang vil være slagter
erhvervets folk bekendte.
Foreløbig gælder det altså sundhedsvedtægterne og kødkontrolregulativerne.
Forinden problemet om, hvor langt det offentlige (her kommunerne) kan
gå ved fastsættelsen og fortolkningen af de nærmere regler i sundhedsved
tægterne og kødkontrolregulativerne, må man gøre sig klart, at det er den
altovervejende hovedregel, at der her i landet består forbud mod etablering
af virksomheder indenfor kød- og kødvarebranchen. Det skal forstås således,
at der til at starte en sådan virksomhed kræves en tilladelse fra det offentlige,
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som ved meddelelsen af sådanne tilladelser skal og kan stille de i lovgivningen
fastsatte betingelser for virksomhedens start og videre drift.
Dette betyder naturligvis, at virksomhedens indehavere i vidt omfang er
nødt til at rette sig efter forskrifter fra de bevilgende myndigheder.
Det betyder dog ikke, at virksomhedens indehavere helt er prisgivet disse
myndigheder. De bevilgende og kontrollerende myndigheder (kommunen,
sundhedskommissionen, politiet o. s. v.) må nemlig ved administrationen af
lovgivningen holde sig denne efterrettelig. I de meget hyppige tilfælde, hvor
lovgivningen overlader til de administrative myndigheder at træffe afgørelsen
efter et skøn, skal dette skøn udøves på saglig forsvarlig basis.
Et af de problemer, som også har været brændende for slagtererhvervet er,
om andringer i lovgivningen også kan gøres gældende overfor virksomheder, som bestod,
da den nye lovgivning kom. Indenfor teknikken og indenfor den hygiejniske og
veterinære videnskab er der jo i de sidste 100 år sket store fremskridt. Disse
fremskridt giver sig naturligt bl. a. udslag i ændrede retsregler — i strengere
krav til indretningen og driften af virksomheder specielt indenfor kød- og
kødvarebranchen. Skal de allerede bestående virksomheder også efterkomme
sådanne krav, hvis efterfølgelse ofte vil være ensbetydende med betragtelige
omkostninger ?
Mange vil uden videre svare ja. Thi ellers ville forholdet let kunne blive
det, at virksomheder, som var godkendt i slutningen af forrige århundrede
— og som ikke havde skiftet ejer i mellemtiden — stadig skulle kunne nøjes
med at opfylde de ringere krav, der blev stillet til virksomhederne for 60—70
år siden.
Problemerne er imidlertid ikke i praksis så enkle, som skildret ovenfor.
Hvis dette var tilfældet, var der næppe så meget at diskutere.
Lad os tage et enkelt tilfælde fra virkeligheden.
I 1947 opdagede sundhedspolitiet i København, at indehaveren af en
viktualieforretning havde overtrådt nogle i sig selv betydningsløse vilkår, som
var stillet som betingelser ved forretningens start i 1937. Man forlangte na
turligvis straks, at overtrædelserne ophørte, hvilket indehaveren lovede. Men
samtidig forlangte man fra sundhedspolitiets side, at der på en række afgørende
punkter skulle ske en nyindretning af lokalerne. Bl. a. stillede man krav om,
at der i viktualieforretningen skulle indrettes et såkaldt arbejds- og tilbered
ningsrum, uanset at viktualieforretningen ikke havde ret til tilberedning.
Omkostningerne ved den forlangte nyindretning af lokalerne androg ca. 15—
20.000 kr.
Sagen endte i Højesteret.
Det havde måske været nærliggende for sundhedskommissionen i Køben
havn, som havde stillet kravene, at tilbagekalde den tilladelse til at drive
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viktualieforretning, som indehaveren havde fået i 1937, — fordi indehaveren
ikke havde opfyldt de krav, som var blevet stillet i sin tid. Det gjorde man
imidlertid ikke. Og denne side af sagen kom ikke til at spille nogen rolle.
Det sagen kom til at dreje sig om var, om myndighederne uden videre
kunne stille krav om ændring af lokalernes tilstand.
En række problemer om fortolkning af sundhedsvedtægten og kødkontrolregulativet kom naturligvis til at spille ind, men landsretsdommen, som blev
stadfæstet af Højesteret, er i sin begrundelse så vidtgående, at man kan ser
at disse fortolkninger ikke har spillet afgørende rolle for resultatet.
Dommen udtaler bl. a. :
»Efter rettens formening tilsigter de heromhandlede retsregler alene at
virke for beskyttelsen og bevarelsen af folkesundheden, og de mange foran
omtalte tillæg og ændringer findes kun at tilstræbe en stadig større sikkerhed
i opnåelsen af dette formål i overensstemmelse med den stærkt øgede ind
sigt på dette område, som videnskab og teknik i de seneste år har frembragt.
Reglerne og ændringerne i disse ses derimod overhovedet ikke begrundede
i næringsretlige hensyn, og selvom de i deres konsekvenser kan gribe for
styrrende ind i et stort antal næringsdrivendes virksomhed og medføre
store bekostninger for disse, findes der dog ikke at kunne tillægges dette
afgørende betydning over for den pågældende lovgivnings formål.«
Indehaveren blev herefter dømt til at efterkomme alle sundhedskommis
sionens krav.
Dommen er optaget i »Ugeskrift for Retsvæsen« (U. f. R.) 1956 side 734—
741.
Det var under sagen helt på det rene, at sundhedskommissionen allerede
i 1937, da lokalerne blev godkendt til viktualieforretning, kunne have krævet
opfyldt en stor del af de krav, som man først stillede i 1947. Derved kunne
naturligvis en del udgifter være sparet for indehaveren.
Også dette problem tager højesteretsdommen stilling til på den måde, at
dommen finder det uden betydning, om de enkelte krav allerede kunne være
stillet ved lokalernes indretning i 1937.
Den omstændighed, at sundhedskommissionen ved godkendelsen af loka
lerne i 1937 ikke havde stillet alle de krav, som kunne være stillet i medfør
af den dagældende lovgivning, kunne nok lede tanken hen på, at sundheds
kommissionen i realiteten, stiltiende, havde givet indehaveren dispensation.
Hvis dette havde været tilfældet, kunne sundhedskommissionen naturligvis
ikke komme år senere og tage dispensationen tilbage, medmindre man havde
taget forbehold herom, jfr. f. eks. en Vestre Landsretsdom i U. f. R. 1936
side 1126.
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Også dette problem var fremme i dommen i U. f. R. 1956 side 734, uden
at hverken landsretten eller Højesteret fandt holdepunkter for at antage, at
der i 1937 havde været tale om dispensation.
For en opmærksom læser af dommen må det være nærliggende at slutte,
at grunden til, at sundhedskommissionen ikke i 1937 havde stillet alle de krav
til lokalerne, som kunne stilles i henhold til den dagældende lovgivning, var>
at sundhedskommissionen ikke dengang havde været bekendt med hele den
gældende lovgivning. Man havde vistnok glemt et renlighedsregulativ fra
1925, som er gældende den dag i dag. I henhold til dette renlighedsregulativ
kunne sundhedskommissionen have forlangt en stor del af de krav, som man
først stillede i 1947, opfyldt allerede i 1937, da lokalerne blev indrettet.
Dette gjaldt dog ikke kravet om et arbejds- og tilberedningsrum. Når der
i domsreferatet (U. f. R. 1956 side 739) står det modsatte, må dette bero på
en misforståelse. Det var under hele sagen fra sundhedskommissionens side
erkendt, at kravet om indretning af et arbejds- og tilberedningsrum ikke
kunne have været stillet i medfør af renlighedsregulativet fra 1925. Dette
fremgår da også klart af den omstændighed, at Landbrugsministeriet i 1953
— ved bekendtgørelse nr. 278 af 21. oktober 1953 — lavede et tillæg til det
oprindelige renlighedsregulativ af 1925, hvor det bl. a. hedder:
§ L
».............. Virksomheder, hvor kød, slagteaffald og kødvarer forhandles,,
skal foruden butikslokale have et tilstødende arbejds- og tilberedningslokale.
§ 2.
For virksomheder, der er oprettet før dette tillægs ikrafttræden, er sundheds
kommissionerne, forsåvidt virksomhederne sorterer under disse, berettiget
til at indrømme en efter aftale med veterinærdirektoratet fastsat frist til
iværksættelse af de foranstaltninger, der er fornødne til opfyldelse af foran
stående bestemmelser................. «
Man kunne da måske fristes til at tro, at så var der jo ikke noget at føre
sag om, når Landbrugsministeriet havde bestemt, at der skulle være et arbejdsog tilberedningslokale også til de tidligere godkendte virksomheder.
Det er imidlertid ikke rigtigt. Spørgsmålet om Landbrugsministeriets ad
gang til at udfærdige denne bekendtgørelse blev nemlig også i høj grad
diskuteret under sagen. Indehaveren gjorde i så henseende gældende, at
Landbrugsministeriet ikke havde hjemmel til at udfærdige en sådan bekendt
gørelse. Men heri blev der altså heller ikke givet ham, — der var en dame—,
medhold.
II. Den nugældende lov om tilsyn med udførsel af kød stammer fra 1908.
Ifølge denne lov er landbrugsministeren bemyndiget til at træffe de nødven-
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dige foranstaltninger til forebyggelse af, at der her fra landet udføres kød
og kødvarer m. v., der er uegnet til menneskeføde. Endvidere er landbrugs
ministeren bemyndiget til »i det hele at træffe sådanne bestemmelser, som kan
antages at gavne udførselen« af kød og kødvarer m. v.
Det fremgår af lovens — iøvrigt fåtallige — bestemmelser, at den er blevet
til i en tid, hvor de væsentligste bestræbelser har været rettet imod bekæm
pelse af eksport af varer, der efter datidens opfattelse ikke var egnet til men
neskeføde. Med lidt kendskab til de udførlige regler, der findes i de nugæl
dende bestemmelser om den indenrigske kødkontrol, om levnedsmidler og i
sundhedsvedtægterne, må det være klart, at loven fra 1908 er håbløst forældet.
Når den ikke desto mindre har kunnet overleve i så mange år, skyldes det
først og fremmest, at den indenlandske slagtning og den tilberedning her i
landet, der går forud for eksporten, er undergivet de meget udførlige be
stemmelser i lovgivningen om den indenrigske kødkontrol. For de ekspor
terede varers vedkommende kan det dog være nødvendigt at opretholde
endnu strengere kontrol af hensyn til konkurrencen på verdensmarkedet.
Den 1. oktober 1956 udløb eksportsvineslagteriernes langtidskontrakt med
England, samtidig med at indførselen af flæsk til Storbrittanien og Nord
irland blev givet fri. Da eksporten hidtil næsten udelukkende havde bestået
af bacon gennem eksportsvineslagteriernes salgsforening, og da man fra Land
brugsministeriets side frygtede, at frigivelsen af det britiske marked ville lokke
en del varer frem, som — under betegnelsen dansk bacon — kunne trykke
priserne på det udenlandske marked, udstedte landbrugsministeren d. 19.
oktober 1956 i medfør af 1908-loven en bekendtgørelse, efter hvilken kun
ganske bestemt opregnede former af flæskevarer måtte udføres. Bekendtgørel
sen virkede altså som et eksportforbud for en lang række varer.
Isoleret betragtet synes den ovenfor citerede bestemmelse i 1908-loven,
hvorefter landbrugsministeren bemyndiges til »i det hele at træffe sådanne
bestemmelser, som kan antages at gavne udførslen« af kød og kødvarer m. v.
at give ministeren en næsten uindskrænket myndighed. For hvilket eksport
forbud kan ikke »antages at gavne udførselen« på en eller anden måde af nogle
varer på bekostning af andre — måske konkurrerende — varegrupper ?
Sådanne almindeligt holdte bemyndigelsesbestemmelser, der på ingen måde
er særlige for den her omhandlede lovgivning, har, sålænge de har eksisteret,
voldt den juridiske verden store kvaler, og i flere tilfælde har domstolene måttet
underkende foranstaltninger, der har været truffet af myndighederne i hen
hold til sådanne bemyndigelser.
Den nærmere afgrænsning af, hvor langt bemyndigelsen rækker, er et for
tolkningsproblem, — som sagt af vanskelig art.
Som bidrag til denne vanskelige kunst, kan man imidlertid med sikkerhed
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sige, at man ikke kan gøre som vi har gjort ovenfor: betragte den egentlige
bemyndigelsesbestemmelse isoleret.
Måske kan det hjælpe lidt på vej at citere bestemmelsen i dens naturlige
sammenhæng — og ikke isoleret. Vi hidsætter derfor hele § 1, stk. 3, i 1908loven, hvor bemyndigelsesbestemmelsen findes. Det pågældende stykke lyder
således :

»Landbrugsministeren bemyndiges til at forbyde, at der til varer af den
her omhandlede art anvendes konserveringsstoffer, der kan antages at skade
udførselen, samt til i det hele at træffe sådanne bestemmelser, som kan
antages at gavne udførselen af de omhandlede varer.«

Ikke sandt? Hvis der til de eksportforbudte varer havde været anvendt —
tilladte — konserveringsstoffer, som kunne antages at ville skade udførselen,
havde sagen været klar. Hvis landbrugsministeren ikke havde nået at få an
vendelsen af disse konserveringsstoffer forbudt, måtte han formentlig kunne
nå det samme resultat — eksportmæssigt — ved at forbyde udførselen. Her
er en naturlig sammenhæng. løvrigt tager lovens bestemmelser alene sigte på
en sundhedsmæssig kontrol, som i praksis er overordentlig omfattende. Det
er bl. a. med hjemmel i 1908-loven, at der overalt på eksporterende virk
somheder indenfor kød- og kødvarebranchen sidder faste statskontrollanter,
som aflønnes af de pågældende virksomheder.
Landbrugsministerens bekendtgørelse af 19. oktober 1956, der, som nævnt,
i realiteten betød eksportforbud for visse varegrupper, vakte naturligvis en
vis opsigt.
På foranledning af en leder i »Dagens Nyheder« tog Folketingets ombuds
mand spørgsmålet om den pågældende bekendtgørelses lovlighed op til be
handling. Resultatet af denne undersøgelse blev, at ombudsmanden udtrykte
tvivl om, hvorvidt ministeren med henvisning til den ovenfor omtalte bemyn
digelsesbestemmelse i 1908-loven kunne udfærdige en bekendtgørelse, der be
tød eksportforbud for visse varegrupper. Ombudsmanden udtalte endvidere,
at spørgsmålets endelige afgørelse henhørte under domstolene og henstillede
samtidig til ministeren, at 1908-loven optoges til revision, således at der ad
lovgivningsvejen blev skabt bemyndigelse for ministeren til eventuelt også at
nedlægge eksportforbud, såfremt det skønnedes nødvendigt.
I Landbrugsministeriet har man herefter udarbejdet et forslag til en ny
lov om udførsel af kød m. m. Efter dette forslag skal landbrugsministeren bl. a.
have adgang til at træffe foranstaltninger til sikring af, at kød og kødvarer
m. m., som eksporteres, ubetinget er anvendelige til menneskeføde, — også
udover de kontrolforanstaltninger, som kan påbydes i medfør af lovgivningen
om den indenrigs kødkontrol. Men herudover indeholder forslaget også ad-
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gang til at foranstalte en egentlig (teknisk) kvalitetskontrol, hvad der må fore
komme højst betænkeligt.
Endvidere indeholder lovforslaget en udtrykkelig bemyndigelse for mini
steren til at udfærdige eksportforbud — helt eller delvis. Denne specielle be
myndigelsesbestemmelse synes efter det foreliggende forslag at være formule
ret endnu videre, end hvad der er sædvanligt ved bemyndigelsesbestemmelser
indenfor andre lovgivningsområder. Forudsætningen for udstedelse af eksport
forbud er efter forslaget nemlig ikke alene den — formelt objektive — be
tingelse, at eksportforbudet »kan . . . antages .... « at gavne udførselen af
andre varegrupper. Landbrugsministeren bemyndiges nemlig til »i det hele at
foreskrive sådanne bestemmelser, som efter hans skøn kan antages at gavne ud
førselen ......... «. Herved har bemyndigelsesbestemmelsen fået en — i hvert
fald efter ordlyden — yderligere udvidelse. Om det i praksis vil betyde nogen
afgørende forskel, er naturligvis vanskeligt at sige.
Det er omtalt ovenfor under gennemgangen af højesteretsdommen i U. f. R.
1956 side 734 (vedrørende sundhedsvedtægterne og kødkontrolregulativerne),
at spørgsmålet om, hvorvidt Landbrugsministeriet havde haft hjemmel til at
udfærdige den citerede bekendtgørelse nr. 278 af 21. oktober 1953 var et af
stridspunkterne under sagen.
Når spørgsmålet om denne bekendtgørelse ikke udtrykkelig er nævnt i dom
mens præmisser, hænger dette sammen med, at det under sagen blev fastslået,
at de krav, som indeholdtes i den nævnte bekendtgørelse, kunne kræves gen
nemført allerede i medfør af andre regler. Men ser vi bort herfra, rummer
denne bekendtgørelse nøjagtig de samme problemer som bekendtgørelsen fra
1956 om det delvise eksportforbud, — nemlig problemet om omfanget af
myndighedernes ret til ved cirkulærer, bekendtgørelser o. lign, at fastsætte
forskrifter, som ikke indeholdes i loven.
Med det særdeles komplicerede samfundsmaskineri, som vi lever i, må det
være klart, at den enkelte lov ikke skal og ikke bør indeholde detaillerede
regler for, hvorledes dens bestemmelser skal forstås og administreres. Lovene
ville herved svulme op til uantagelige størrelser og lovgivningsmagten, ville
ganske simpelt ikke kunne overkomme at fastsætte sådanne detaillerede reg
ler i hver lov.
Hertil kommer, at lovgivningsmagten ikke har og ikke skal have den prak
tiske indsigt, der er nødvendig for at fastsætte de nærmere regler til lovenes
gennemførelse og overholdelse. Det er de enkelte fagministres opgave at sørge
herfor. Men heller ikke ministrene har sædvanligvis de praktiske forudsætnin
ger for at afgøre, hvilke bestemmelser der kræves til gennemførelsen af lovene.
Derfor kommer i realiteten en stor del af samfundsmagten i hænderne på
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administrationen, de offentlige myndigheder, — d. v. s. at den kommer til
at ligge hos embedsmændene i ministerierne, institutionerne, udvalg o. lign.
Heri ligger naturligvis en fare, og der kommer herved til at påhvile de
erhvervsdrivendes organisationer, deres medarbejdere og rådgivere og i sidste
instans domstolene et stadigt større ansvar og et stadigt større arbejde ved
varetagelsen af de private erhvervsdrivendes interesser overfor statsmagten.
Specielt for så vidt angår erhvervsdrivende indenfor slagtererhvervet i vi
deste forstand kan det siges, at beskyttelsen overfor statsmagten er særdeles
påkrævet. En gennemgang af den foreliggende domspraksis og de administra
tive afgørelser viser en klar tendens til at tilsidesætte de erhvervsdrivendes
— fortrinsvis økonomiske — interesser til fordel for samfundets interesse i
strenge regler om kontrolforanstaltninger.
I al almindelighed må man vist sige, at det kun kan være i erhvervets in
teresse, at kvalitetskravene sættes så højt, som det nu er muligt. Det er næppe
urigtigt, når det hævdes, at en af grundene til, at danske landbrugsvarer i så
høj grad har kunnet hævde sig på det internationale marked er, at statsmagten
i samarbejde med erhvervets organisationer har kunnet gennemføre en ene
stående kvalitetskontrol, som der står den største respekt om hos de uden
landske kunder.
Men det må naturligvis være en forudsætning, at de nødvendige indgreb,
som derved gøres i erhvervsfriheden, og de indhug som gøres i de erhvervs
drivendes pengepung, må have fornøden hjemmel i de af Folketinget ved
tagne og af Kongen stadfæstede love. Vi skal nedenfor (III) — under omtalen
af bl. a. lovgivningen om den indenrigs kødkontrol — nævne specielle eksemp
ler på indgreb i erhvervets økonomiske interesser ved pålæggelse af afgifter.
Her — under II — er det opgaven at vise problemet om myndighedernes
magtbeføjelser i bredere almindelighed, og til illustration heraf har vi valgt
1908-loven om tilsyn med udførsel af kød m. m. og den i medfør heraf ud
stedte bekendtgørelse af 19. oktober 1956. I det juridiske fagsprog ville man
karakterisere en bekendtgørelse som den nævnte som en delegationsanordning
(af latin: delegare = anvise, overlade, overdrage), d. v. s. en administrativt
fastsat retsforskrift, der hviler på en bemyndigelses (anvisnings-) regel i
— sædvanligvis — en lov. Sådanne delegationsanordninger er, som nævnt,
særdeles hyppigt forekommende, og kan undertiden medføre, at myndig
hederne (stats- eller kommunale myndigheder) »kommer til at« fortolke be
myndigelsesloven på en måde, der går ud over, hvad der har været meningen
med lovens bestemmelser.
Det nævnte eksempel fra 1908-loven vedrørende tilsyn med udførsel af kød
m. m. er ikke enestående indenfor de retsregler, der specielt angår slagter
erhvervet.
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Ofte vil problemet om omfanget af de administrative myndigheders ad
gang til at udfærdige retsforskrifter i form af bekendtgørelser, cirkulærer eller
vedtægter komme frem på den måde, at der rejses tiltale mod en erhvervs
drivende for overtrædelse af en af de nævnte administrative forskrifter, der er
udstedt i medfør af en bemyndigelsesbestemmelse i en lov. Hvis den tiltalte
under straffesagen gør gældende, at den pågældende myndighed ikke har haft
hjemmel til at foreskrive de regler, hvis overtrædelse der er tale om, må dom
meren nødvendigvis først afgøre spørgsmålet, om den pågældende myndighed
har haft fornøden hjemmel i loven til at udfærdige den påstået overtrådte
bekendtgørelse m. v., forinden han kan afgøre, om tiltalte kan straffes.
Et sådant tilfælde findes omtalt i en Østre Landsrets dom i U. f. R. 1941
side 419, der drejer sig om følgende:
I den ældre lov om indenrigs kødkontrol fra 1932 fandtes i § 5 regler om
indførsel og forhandling af kød og slagteaffald, hvorefter bl. a. kød og slagte
affald, som af statskontrollen var henført til 1. eller 2. klasse, kunne indføres
og forhandles i enhver kommune. Dog kunne kødet og slagteaffaldet under
kastes — gratis — efterkontrol. Loven bemyndigede desuden — ligesom den
nugældende lov — kommunerne til at fastsætte nærmere regler herom i kødkontrolregulativerne.
Direktøren for et eksportslagteri i Odense mente herefter ikke, at kommunen
havde hjemmel til at foreskrive efterkontrol for kød af de dyr, som i levende
tilstand blev indbragt til slagteriet og slagtet der, selvom kødet af de slagtede
dyr blev udsendt til forhandling i byen. Ræsonnementet fra hans side var det,
at den ved dyrenes slagtning og udskæring på slagteriet stedfindende kontrol
måtte være tilstrækkelig, og at kødkontrollovens § 5 kun åbnede mulighed
for at indføre — kommunal — efterkontrol af kød og slagteaffald, som ind
førtes til forhandling i kommunen — og ikke af kød fra dyr, der i levende
tilstand blev indført til kommunen og slagtet.
Til brug for sagens behandling blev der indhentet en erklæring fra Land
brugsministeriet, der udtalte, at der også måtte være hjemmel til at foreskrive
efterkontrol for kød m. v. af dyr, der i levende tilstand blev indført til og slag
tet i kommunen.
Ved underrettens dom fik direktøren en bøde på 250 kr. Dommen blev
anket til landsretten, der fandt, at kødkontrollovens § 5 ikke indeholdt hjemmel
for Odense kommune til at foreskrive kommunal kødkontrol (efterkontrol)
med kød af de dyr, der i levende tilstand indførtes til vedkommende eksport
slagteri og slagtedes der. Herefter blev samtlige under sagen tiltalte frifundet.
I en højesteretsdom, der er refereret i U. f. R. 1944 side 717 er en kommunes
fortolkning af nogle specielle bestemmelser i den lokale sundhedsvedtægt ble
vet underkendt.
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Som et eksempel på Højesterets godkendelse af Landbrugsministeriets ret
vidtgående fortolkning af dets beføjelser i henhold til 1908-loven om tilsyn
med udførsel af kød m. m. kan interesserede henvises til U. f. R. 1934 side
505. Her blev et slagteri, der havde overtrådt de af Landbrugsministeriet —
i henhold til 1908-loven — fastsatte regler om bl. a. tilskæring af baconsider
på ministeriets foranledning idømt en slags bod, der blev indbetalt til ned
bringelse af de samtlige eksportslagterier påhvilende kontroludgifter.

III. Spørgsmålet om og i hvilket omfang myndighederne er berettiget til at
opkræve afgifter under en eller anden form af slagtererhvervets udøvere, vil
ofte være beslægtet med det spørgsmål, der er behandlet foran under II.
Når vi imidlertid har valgt at udskyde dette problem til særskilt behand
ling, skyldes det for det første, at hjemmelen til at opkræve afgifter undertiden
findes i de respektive love. I så fald er det normalt ikke noget problem, hvor
vidt afgifter kan opkræves. Som det vil fremgå af fremstillingen nedenfor
ligger det for kødkontrollovens vedkommende endog således, at loven angiver
i store træk, hvor store de afgifter, som kan opkræves, må være. Så er der jo
ikke noget problem overhovedet, kunne man fristes til at sige. Jo, det er der.
Loven angiver nemlig kun i grove træk, hvor store de samlede afgifter må
være. Men den angiver ikke, hvorledes fordelingen skal ske, og den siger
heller ikke noget om, hvorledes man nærmere skal trække de grænser, inden
for hvilken opkrævningen skal ske. Når kødkontrolloven f. eks. siger, at der
må opkræves afgifter, der efter landbrugsministerens skøn giver dækning for
rimelige driftsudgifter, kan det være et tvivlsspørgsmål, hvor meget der skal
henregnes til disse »rimelige driftsudgifter«.
For det andet er der det særlige ved afgiftsproblemet, at det kan opstå, uden
at den lov, i henhold til hvilken den pågældende myndighed (f. eks.
kommunen) udøver sine beføjelser, nævner noget om adgang til at opkræve
afgifter.
I loven om indenrigs kødkontrol af 1949 er afgiftsproblemet omtalt i § 3,
stk. 2, hvor det hedder:.
»Til dækning af de udgifter, der er forbundet med de i nærværende lov
omhandlede kontrolforanstaltninger, og for afgivelse af slagteplads i offent
ligt slagtehus er vedkommende kommune berettiget til af dem, for hvis
regning slagtning finder sted, at opkræve afgifter, der er godkendt af land
brugsministeren bl. a. med hensyntagen til, at der ved disse kan ydes dæk
ning for rimelige driftsudgifter«.
For Københavns vedkommende ligger det således, at delingen i Kødbyen
mellem flæskehallen, slagtehusene og det levende torv (samt fjerkræhallen)
gør afgiftsproblemet særlig aktuelt.
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Af den nys citerede bestemmelse i kødkontrolloven fremgår det nemlig, at
der kun kan opkræves afgifter for benyttelsen af de pågældende lokaliteter,
i det omfang der finder kontrol sted i disse eller der afgives slagteplads, —
og kun til dækning af rimelige driftsudgifter.
Nu er forholdet imidlertid det, at Københavns kommune i sit regnskab
har slået hele Kødbyen sammen til eet.
For så vidt angår det levende torv, er det givet, at der hverken foregår
slagtning der eller finder nogen kontrol sted. Hjemmelen til at opkræve af
gifter for benyttelsen af det levende torv, kan altså ikke findes i loven om in
denrigs kødkontrol (§ 3, stk. 2). Om der så i kraft af andre regler — skrevne
olier uskrevne — er hjemmel til at opkræve afgifter, er en anden sag.
For slagtehusenes vedkommende er det på den anden side lige så givet,
at disse eller det hører til de lokaliteter, hvis benyttelse kan belægges med
en afgift.
I flæskehallen — inde i flæskehallen — finder ikke nogen egentlig kontrol
sted. Den efterkontrol, som er anordnet, finder sted ved eller i særlige lokali
teter, som hører til flæskehallens bygning. Alligevel er det et spørgsmål, om
man ikke ved en fortolkning af sundhedsvedtægten for København og kødkontrolregulativet må komme til det resultat, at flæskehallens benyttelse fak
tisk er blevet et led i de i kødkontrolloven nævnte kontrolforanstaltninger,
således at de afgifter, der opkræves for benyttelsen skal godkendes af landbrugs
ministeren og kun må opkræves med et beløb, der svarer til rimelige drifts
udgifter.
Mens flæskehallen i Kødbyen er meget benyttet, således af de der opkrævede afgifter giver Københavns kommune et ganske pænt overskud, er det
levende torv og slagtehusene kun benyttet i ret ringe omfang. Et særskilt
regnskab for de to sidstnævnte kategorier ville formentlig udvise underskud.
Imidlertid er der jo, som nævnt, noget at tage af i flæskehallen, og da regn
skabet for samtlige afdelinger føres under eet, er det kun en postering, der
kræves, for at nedbringe underskudet eller måske få det samlede regnskab til
at balancere.
En sådan fremgangsmåde synes at være i strid med kødkontrollovens po
sitive bestemmelser.
Efter kødkontrolloven kan der ikke opkræves afgifter af andre end dem,
for hvis regning slagtning finder sted. Om der herved alene er tænkt på de
forholdsvis få, som lader slagte i selve Kødbyen, skal ikke nærmere under
søges her. Hvis dette er tilfældet, ville det nemlig blive en ganske overordentlig
kostbar affære at sende dyr til slagtning i kødbyen. Thi efter ordlyden af kød
kontrolloven, skulle disse stakkels mennesker for leje af slagteplads betale af-
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gifter, der var så store, at de kunne dække udgifterne ved samtlige i kødbyen
stedfindende kontrolforanstaltninger.
Men een ting er klart: der er ikke i kødkontrolloven blot antydning af, at
det skulle være berettiget at opkræve afgifter af køberne i Kødbyen.
Imidlertid har køberne fra gammel tid betalt en afgift for benyttelse af
flæskehallen, — den såkaldte vejeafgift, der er et interessant historisk kapitel
for sig. Den er nemlig i sin tid efter manges opfattelse betalt som vederlag
for, at Københavns kommune, da kødkontrolloven af 1911 ophævede den
obligatoriske trikinkontrol for svin under 100 kg, påtog sig at bibeholde denne
kontrol — efter henstilling fra høkerne i København.
Da der efter kødkontrolloven af 1911 ikke måtte opkræves afgift for en trikin
undersøgelse, der ikke længere var obligatorisk, valgte man den tilsyneladende
uigennemskuelige form at betale en vejeafgift.
D. 1. august 1955 er Københavns kommune imidlertid også ophørt med at
undersøge svin under 100 kg for trikiner, og vejeafgiften, der i mellemtiden
er indgået i den almindelige halleafgift, betales stadig.
Indtil man får kommunen til at indse, at det ikke kan være korrekt.
Det må blive domstolene, der får det sidst ord i denne interessante sag.
* * * * *

På en måde må man naturligvis beklage, at slagtererhvervet (i videste for
stand) i den grad nyder lovgivningsmagtens og de administrative myndig
heders bevågenhed, når resultatet er det, at denne bevågenhed i udpræget
grad går ud over erhvervsfriheden og pengepungen.
I den ovenfor under I nævnte højesteretsdom i U. f. R. 1956 side 734—741
er det så tydeligt som muligt i en dom udtalt, at formålet med kødkontrollovgivningen — at virke for fremme af folkesundheden — i meget vidt omfang
må bevirke tilsidesættelse af de næringsretlige (erhvervsretlige) hensyn, som
andre erhverv er beskyttet af.
Det er måske heroverfor kun en ringe trøst, at standen som sådan derved
højnes og vokser i folks omdømme.
Det tjener i hvert fald standen til uomtvistelig ære, at den trods barske
vilkår har været i stand til at hævde sig smukt i det offentlige omdømme, og
det tjener landet til uvurderlig gavn, at erhvervet i den internationale kon
kurrence har været i stand til at skabe sig en sådan position, at bl. a. »Danish
Bacon« er blevet et begreb, der er ensbetydende med prima kvalitet.
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SLAGTERIBRANCHENS REGNSKABSMÆSSIGE
PROBLEMER
KALKULATION OG SKATTETEKNISKE SPØRGSMÅL
Af bogføringskonsulent, revisor M. G, Bertelsen.

Slagterfagets regnskabsmæssige problemer er i de senere år avanceret frem
til at blive et fast punkt på dagsordenen på de årlige delegeretmøder — og
det kan faget udelukkende takke sine vågne ledere for.
Og det er godt for faget, at det er gået således, for det kan kun øge interessen
hos den enkelte til at gøre endnu en lille indsats til bedring af regnskabet —
og dermed til bedring af hele standens regnskabsmæssige stilling.
Som ofte fortalt, er det af vital betydning for den enkelte slagtermester, at
der er orden i den daglige økonomi. Det vil lette ham i dagens arbejde — og
det vil, som vi senere skal se, have uvurderlig betydning, ja være uundværligt
ved en ordentlig kalkulation.
For fagets organisationer har det også livsvigtig værdi, at disse i givet fald
har adgang til et ordentligt regnskabsmateriale, et materiale, der virkelig for
tæller noget om fagets indtjeningsevne.
Jeg mindes endnu hin dag efter den 2. verdenskrig, da maksimalpriserne
faldt bort.
Adskillige af fagets yngre udøvere, nemlig de, der var kommet til under kri
gen, ringede mig op og klagede deres nød, for de anede ikke, hvordan de skulle
kalkulere en pris. I deres hidtidige liv som selvstændige mestre havde de fået
varerne ind ad døren til en af samfundet fastsat pris — og de skulle udlevere
varerne til kunderne til en salgspris, der også var bestemt af samfundet.
De forstod mig ikke, når jeg besvarede spørgsmålene med, at vi jo først måtte
til at se på regnskabet, og at vi måtte finde frem til virksomhedens omkost
ninger.
Forbindelsen mellem regnskab og kalkulation var de ikke med på i begyn
delsen — og de var ikke særlig glade for at komme frem med regnskaberne>
der som hovedregel var i en mindre god forfatning.
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Det var i øvrigt en udbredt sygdom i faget — og jeg tror, denne sygdom i
nogen grad skadede senere forhandlinger med prismyndighederne, der var
velforsynede med regnskabsmæssige oplysninger, medens fagets forhandlere
måtte møde op uden at besidde et talmateriale, der kunne dokumentere fagets
omkostninger.
Disse middelalderlige tider er nu heldigvis ved at være overstået, som før
nævnt takket være organisationernes ledere, der gennem regnskabs- og kalkula
tionskontoret kan rekvirere et nogenlunde acceptabelt bevismateriale.
Jeg tænker her på de årlige gennemsnitberegninger for et antal virksomheder
af alle størrelsesordener.
Disse beregninger bør gives endnu mere beviskraft derved, at mange flere
slagtermestre indsender deres regnskab til beregning — og det skal være
regnskaber, der er bygget op over et forsvarligt regnskabsgrundlag.

Hvordan skal man så indrette regnskabet?

Grundlaget for ethvert pålideligt regnskab må være daglige noteringer af
alt, hvad der sker i forretningen.
Kontrol med pengene, der går ind og ud af kassen sker bedst i en kasse-kladde
eller en kasserapport, der f. eks. kan indrettes som bilag 1.
På kasserapportens forside noteres kassebeholdningen fra forrige dag, dagens
salg iflg. kasseapparatet og på de næste linier eventuelle andre indtægter med
fornøden tekst.
Samtlige kontante udgifter (varekøb, lønninger, omkostninger o.s.v.) føres
i den hertil bestemte kolonne, ligeledes med fornøden tekst — husk også at
føre privatforbruget.
Når alle beløb er indført, og aftenkassebeholdningen er udregnet, skal denne
beholdning afstemmes med de foreliggende kontanter.
Eventuelle differencer søges opklaret — og kan de ikke findes, må differencen
føres til indtægt eller til udgift under betegnelsen »Kassedifference«.

Bagsiden anvendes til notering dels af udsendte regninger (kundens navn og
beløbet) og dels af de fra leverandørerne modtagne fakturaer, som ikke betales
med det samme, ligeledes med navn og beløb.
På bagsidens nederste del er der afsat plads til eventuelle andre notater,
der kan have betydning for regnskabet.
Alle nødvendige oplysninger om dagens økonomiske hændelser er nu anført
på kasserapporten, der er grundlaget for den videre bogføring.
Der er selvfølgelig ikke noget til hinder for, at mester i mindre forretninger
selv kan ordne denne videre bogføring, men det er vel nok mest almindeligt
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Kasserapport den

1

Indbetalinger

Kr.

Øre

Overført kassebeholdning

Indbetalinger ialt -----------------►
Udbetalinger

Kr.

Øre

1

1

r Ialt i------------i- Udbetalingei

Kassebeholdning at overføre

Havede checke

Nr.

Udstedt ti!

Øre

Kr.

1

1

Bilag 1. Forside.

at overlade arbejdet til en revisor — og det kan kun anbefales, da det sikkert
vil gavne regnskabets bonitet.
Bogføringens form og omfang
afhænger af virksomhedens størrelse. En lille forretning har nok i en kassebog
og en hovedbog, medens større virksomheder med eget kontorpersonale med
fordel kan anvende gennemskrivningssystemer.
Det er i virkeligheden ret underordnet, hvilket regnskabssystem, der an
vendes.
Derimod er det meget vigtigt, at alle slagterforretninger benytter den samme
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kontoplan, det vil sige, at alle opdeler indtægter og udgifter på samme måde,
efter samme plan.
Det er meget vigtigt, at denne kontoplan følges, for derved skabes der mulig
hed for, at slagterfagets regnskaber kan opstilles på samme måde, bygges over
samme læst — og herved har faget mulighed for at skaffe sig det brugbare
regnskabsmateriale, som gennem en analyse i »Gennemsnitsregnskaberne«
bliver til det før omtalte bevismateriale, som fagets organisationer kan komme
ud for at skulle bruge — og samtidig får fagets enkelte udøvere i gennemsnits
regnskaberne et godt sammenligningsgrundlag til egne resultater.
I almindelighed vil en virksomhedsleder altid sammenligne årets resultater
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med de forudgående — og han vil måske gå i detailler og derved konstatere,
at bruttoavancen er gået lidt ned, eller at omkostningerne måske er steget —
og man gør sig endda den ulejlighed at opsøge årsagen til de stigende omkost
ninger.
Denne sammenligning er nødvendig og god, men det er jo alligevel kun ens
egne resultater, der sammenlignes.
Det ville være meget bedre, hvis man kunne komme til at kigge andre
virksomheder efter i sømmene.
Denne mulighed har slagterfaget i gennemsnitsregnskaberne.
Nu er gennemsnittet jo ikke udtryk for en ønskværdig tilstand, tværtimod
vil vi jo alle gerne rage lidt op over de andre, men for at vi kan komme til at
syne lidt mere i landskabet, eller rettere få en bedre økonomi end gennemsnittet,
så må vi jo vide, hvor dette gennemsnit befinder sig.
Ved at tage de årlige gennemsnitsregnskaber og sammenligne disse med egne
resultater post for post, så får den enkelte slagtermester en række impulser, som
— hvis han er af det rette lederstof — kun kan være til gavn for hans virksom
hedsledelse og dermed for hans konkurrenceevne og økonomi.
Men vi kom bort fra Slagterfagets Kontoplan [driftskonti).
Benævnelse
Taleksempel
Indtægter: Omsætning..................................................................... 250.000.00
(eventuelt delt op i
Butikssalg
En gros salg
Salg fra vogn)
Udgifter : Vareindkøb (4- varerabat og salgspris for huder m.v.,
hvis man slagter selv)...............................

200.000.00

Bruttoavance............

50.000.00

Omkostninger, der omfatter
Lønninger...............................................
Forretningsleje.......................................
Indpakningsmaterialer............................
Lys, kraft og brændsel............................
Forsikringer, kontingenter ....................
Vedligeholdelse, slibning........................
Renholdelse, kittelvask..........................
Annoncer, repræsentation......................
Kontorudgifter.......................................
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13.800.00
2.200.00
2.000.00
1.700.00
600.00
1.000.00
800.00
600.00
1.100.00

Transport..............
Renter....................
Andre omkostninger
Afskrivninger..........

2.500.00
900.00
1.000.00
1.800.00

Overskud

30.000.00

20.000.00

De 20.000 kr. overskud repræsenterer altså det beløb, som virksomheden
har ydet ejeren for en daglig indsats på 9—10 timer, hustruens delvise med
hjælp i butikken samt til forrentning afen investeret egenkapital på ca. 50.000 kr.
Værdien af ejerens indsats kan ikke sættes lavere end 15.000 kr., hustruens
assistance har holdt en betalt medhjælp til ca. 4.000 kr. ude, og egenkapitalen
må forrentes med mindst 6% eller 3.000 kr. — der skulle derfor mindst have
været et overskud på 22.000 kr. + et beløb til dækning af risiko ved selvstændig
virksomhed samt til dækning af fremtidige investeringer. Disse sidste kan jo
ikke allesammen fremkomme derved, at der privat forbruges mindre, end der
indtjenes.
Når man er kommet så langt i overvejelserne af årets absolut ikke tilfredsstil
lende resultat, vil spørgsmålet melde sig:

Kalkulerer jeg rigtigt?
Lad os se lidt nærmere på det angivne taleksempel — hele regnskabet er et
typisk eksempel for driften af en slagterforretning i 1957 — og de problemer,
denne slagter har, er de samme som andre kæmper med — en kamp, som
sikkert vil blive forstærket i de kommende år.
Denne slagter har forsåvidt været heldig med sin bruttoavance, idet han har
kalkuleret med 25 % på indkøbsprisen + svind, hvilken fremgangsmåde skulle
give ham en bruttoavance på 20 % af salgsprisen — og det har han opnået,
idet
Bruttoavancen var 50.000 kr. x 100
----------- ;----------------------------------- = 20%
Omsætningen har været 250.000 kr.
Men han kan jo ikke nøjes med at kalkulere med 25% på indkøbsprisen,
hvis han vil sikre sig at få dækning for samtlige omkostninger + en passende
avance for sit eget arbejde, for hustruens arbejde og for kapitalens.
De bogførte omkostninger andragernemlig........................... 30.000 kr.
Hertil skal lægges værdi af egetarbejde ................................. 15.000 hustruens arbejde.............................................................
4.000 kapitalens arbejde (renter)
..........................................
3.000 -

Omkostninger ialt.............................................................
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52.000 kr.

Udregnet i procent af det årlige vareforbrug inch svind bliver det

Omkostninger 52.000 x 100
------------------------------------ = 26%
Vareforbrug 200.000
Alene til dækning af virksomhedens faktiske omkostninger (incl. eget ar
bejde m.v.) medgår altså 26 %, og da han som nævnt også gerne skulle have lidt
risikovederlag m.v., så skulle der egentlig i denne slagterforretning kalkuleres
med 30 %, men det lader sig ikke gøre, for konkurrencen på stedet tillader simpelt
hen ikke en højere kalkulationssats end 25 %.
Hvad gør man i den situation?
Ja, det er selvfølgelig altid en udvej at forsøge at skaffe sig en større omsæt
ning, navnlig hvis forøgelsen kan ske, uden at de faste omkostninger (lønninger,
husleje, renter og afskrivninger m.v.) forøges, men kampen om kunderne
foregår jo allerede hver dag, så denne løsning af problemet er ihvertfald ikke
let, men derfor skal man ikke gå af vejen for forsøget.
Hvis vi ser nærmere på omkostningerne og sammenholder disse med gen
nemsnitsprocenten for slagterforretninger af samme størrelsesorden, så vil vi
opdage, at man gennemsnitlig kan køre en slagterforretning med 200—300.000
kr. omsætning for 23 % omkostninger — og da det er et gennemsnit, vil det sige,
at de bedst drevne forretninger har under 23 %.
Den her beskrevne virksomhed er med sine 26 % derfor lidt for dyrt drevet
— og der skulle altså være mulighed for indehaveren for gennem sammen
ligning med de enkelte omkostningsarter at slå ned på de steder, hvor han bru
ger mere end gennemsnitsslagteren.
Når man så har fundet disse ømme punkter frem, må det blive indehaverens
opgave at undersøge muligheden for besparelser på disse steder.
Vi kan derfor slå fast, at regnskabet er et meget vigtigt værktøj i kalkulations
arbejdet, men desværre vil det også fremgå af det indtil nu sagte, at dette
værktøjs rette anvendelse kræver en ikke ringe indsats fra lederens side — og
han er ikke så fortrolig med at bruge pen og papir, som han er med kniv og
sav.
Men arbejdet skal laves, hvis man vil have udsigt til et tilfredsstillende øko
nomisk udbytte, så enten må mester selv lave det, eller også må han tage
revisor til hjælp.
Mesters egen håndtering af kniv og sav har også indflydelse på kalkulatio
nerne, idet det jo ikke er ligegyldigt, hvordan varen skæres ud i salgsstykker.
Vi kan tage et eksempel med en halv mager gris. Den vejede 29 kg à kr. 3.95
og har således ialt kostet i indkøb kr. 114.55.

Grisen bliver udskåret og solgt som følger:
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à 6.80 = 40.80
6,000 kg Skinke
Brystflæsk
3,400
5.50 = 18.70
Bugflæsk
2,460
3.60 =
8.86
1,960
Hoved
1.10 =
2.16
Kam u/spæk
2,450
10.00 = 24.50
Spæk
2,110
2.00 =
4.22
Mørbradstykke
0,440
5.50 =
2.42
Bov
u/skank
5.50 = 14.08
2,560
Nakke
3,500
6.20 = 21.70
0,280
Snitte
2.20 =
0.62
0.34
0,450
Hale
0.75 =
0,240
Mørbrad
11.00 =
2.64
0,700
0.25 =
0.50
Tæer (2)
Skank
1,200
2.00 =
2.40
Salgsben
0,300
1.90 =
0.57
Fedtafpuds
0,550
1.00 =
0.55
0,400
=
—
Svind
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29,000 kg

145.06
4- Salgssvind 5%. . . .
7.26

Salgspris ialt........ 137.80
4- Indkøbspris.......... 114.55
Bruttoavance ..............

23.25

Den opnåede bruttoavance svarer til 20,3% af indkøbsprisen eller 16,9%
af salgsprisen.
Det var jo ikke noget godt resultat — og virkeligheden kan gå hen at blive
værre, f. eks. hvis slagteren ikke kan sælge skinken som planlagt til 6.80 kr.
pr- kgHan bliver måske nødsaget til at udskære skinken i

3,850
0,240
1,450
0,460

kg
-

à
-

skært kød
Salgsben
Afpuds
Affaldsben

6,000 kg

8.00
1.90
1.00
0.15

=
=
=
=

30.80
0.46
1.45
0.07

32.78

Denne salgsmetode giver 8.02 kr. mindre i kassen, så nu er det blevet en
helt dårlig forretning.
Den korrekte kalkulation af denne gris må ske således (det forudsættes, at
konkurrencen på stedet tillader et tillæg på 25 %) :
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Indkøbspris .........................
Bruttoavance 25 % ..............

114.55
28.64

Salgspris ..........
foreløbig kalkuleret..............

143.19
137.80

forhøjes med . . .

5.39

De 5.39 kr. svarer til 3,9% af den foreløbig kalkulerede pris — de angivne
kilopriser må følgelig forhøjes med 3,9% for at give dækning, og de eventuelt
udskårne stykker må omkalkuleres efter samme recept.
Jeg er fuldstændig klar over, at slagtermesteren ikke har tid til at foretage
disse beregninger mange gange om året, men da de, som ofte nævnt, er absolut
nødvendige for hver eneste slagterbutik i hele landet, så må vi finde på en
genvej til lettelse af dette beregningsarbejde — og denne lettelse består af en
tabel, der dels angiver indkøbspris pr. kg og den til indkøbsprisen svarende
udsalgspris beregnet efter den pågældende virksomheds egen kalkulationssats.
For kalvekød kan den f. eks. se ud som bilag 3.
Kalkulation for slagtere er et stort arbejdsområde, men det lønner sig at
ofre arbejdet — og det lønner sig at benytte revisor til selve beregningsarbejdet.

De skattetekniske problemer
for slagterfaget afviger ikke fra andre fags, men det er værd at bemærke, at
hvis man vil undgå unødvendig og irriterende tidsspild ved diskussion med
skattevæsenet — og vil man have relativ sikkerhed for selvangivelsens godken
delse, så er det første fornødne et forsvarligt ført regnskab, og det får De, når
De følger den i nærværende artikel beskrevne fremgangsmåde.
Da behøver De ikke at finde Dem i skønsmæssige forhøjelser.
Men der kan også være anledning til at fremhæve de gældende afskrivnings
regler, som giver gode muligheder for investeringer.
De har f. eks. lov til straks at afskrive over driften enhver inventargenstand
eller maskine, som bruges i driften, og som pr. stk. koster under 800 kr.
Uanset prisen kan ethvert driftsmiddel, som ikke fysisk kan vare mere end
3 år, afskrives med det samme.
Alle andre driftsmidler (både inventar, maskiner og køretøjer, der udeluk
kende anvendes i driften) samles i een hovedgruppe og afskrives med samme
procentsats af saldoen, normalt med indtil 30% — dog med den overgangs
regel, at procentsatsen i 1957 er indtil 20% og i 1958 indtil 25%.
Nyanskaffelser i årets løb tillægges saldoen, og eventuelt salg af inventar og
maskiner fraskrives saldoen inden den årlige afskrivning beregnes.
En personvogn, som anvendes såvel privat som forretningsmæssigt skal op
føres og afskrives for sig selv.
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Bilag 3.
Kalkulation af ? kalv: vægt 45 kg

Udskæ
ring

Indkøbspris pr. kg

4.60

4.70

4.80

4.90

UDSALGSPRIS

kg
4.100

4.50

Kalvekam (6 ben)

8.53

8.71

5.00

PR.
8.89

9.08

5.lo

5.2o

5-3o

5.4o

5.50

9.44

9-62

9.80

9-98

KG.
9.26

8.17

8-35

9.72

9.94 I0.I6 10.37 10.59 lo. 80 11.o2 11.24 II.45 11.67 11.88

2.200

Klump

0.800

Lårtunge

11.67 11.93 12.19 12.44 12.70 12.96 ] 3-22 13-48 13.74 14.00 14.26

2.75o

Inderlår

11.67 11.93 12.19 12.44 12.70 12.96 13.22 13-48 15.74 14.00 14.26

I.950

Yderlår

9.72

Opskæring af kalvekølle

kg

Klump

2.200

9.94 10.16 10.37 10.59 lo. 80 11.c2 11.24 II.45 11.67 11.88

Lårtunge

0.800

lo. 5o lo.7o

Inderlår

2.750

I.800

Tyksteg u/kn.

8.75

8.95

9.14

9.33

9.53

9-72

9.92 10.11

10.31

3.2oo

Bovsteg

7.97

8.15

8.33

8.50

8.68

8.86

9. 04

9.21

9.59

9-57

9.74

Yderlår

I.950

4.800

Tykkam

5.84

5.97

6.o9

6.22

6.35

6.48

6.61

6.74

6.87

7. 00

7.13

Tyksteg u/kn.

I.800

3.550

Spidsbryst

6.52

6.46

6.60

6.74

6.88

7.02

7.16

7.30

7.44

7.58

7.73

Småkød

3.850

Affaldsben

4.150

2.100

Skank

3.11

3.18

3.25

3.32

3.39

3.46

3.53

3.60

3-67

5.74

3.81

9.750

Småkød

7.00

7.16

7.31

7.47

7.62

7.78

7.93

8.o9

8.25

8.4o

8.56

0.5oo

Nyre

0.98

l.oo

l.o2

l.o4

I.06

I.08

1.11

1.13

1.15

1.17

1.19

6.550

Affaldsben

0.15

0.15

0.16

0.16 0.16

0.17

0.17

0.17

0.18

0.18

0.18

O.950

Hænge- og
Udskæringssvind

45.000

ialt

17.500

Dette er de vigtigste nyere bestemmelser angående afskrivninger, men disse
hovedbestemmelser er suppleret med en lang række særbestemmelser, som det
vil føre for vidt at komme ind på her, hvilket man vil forstå, når det oplyses,
at afskrivningsreglerne er forklaret i et 26 sider trykt cirkulære!
Som slutbemærkning til slagterfaget føler jeg endnu engang trang til at sige:
gør stadig regnskab og kalkulation endnu bedre ! Det vil gavne Dem selv —
og det vil gavne faget.

SLAGTERERHVERVETS FAGBLADE
Af overarkivar, dr. phil. Harald Jørgensen.
Mellem organisationer og fagblade findes i de fleste tilfælde et meget in
timt samspil. Som regel har man først skabt organisationen, og derefter er
man gået i gang med at etablere et blad for ved hjælp af dette at holde de
ofte spredt boende medlemmer samlet omkring organisationen. Der findes dog
også eksempler på, at det er fagbladet, der er kommet først, i dette tilfælde
skabt af enkeltmand — og man har derefter ved hjælp af fagbladet kunnet
samle udøvere af et bestemt erhverv til en organisation. Slagtererhvervet kan
fremvise ikke få eksempler på denne sidste fremgangsmåde.
De fleste eksisterende fagblade betragter det som deres fornemste opgave
at tilvejebringe en intim kontakt mellem organisationen og dens medlemmer.
Gennem fagbladet kommer ledelsens synspunkter til de menige medlemmers
kundskab, og ad samme vej når impulser fra medlemmerne frem til styrelsen.
Gennem bladets spalter er gennem år og dag et vigtigt fagligt stof blevet
spredt blandt læserne, og man har herigennem muliggjort, at den faglige
viden, som læretiden havde lagt grunden til, fortsat kunne udvides. Foruden
den rent faglige belæring har bladet kunnet bringe regelmæssige og meget
nyttige markedsoplysninger af interesse for den enkeltes forretning. Endelig
har bladet været fagets talerør udadtil, og gennem dets spalter har man kunnet
tage til orde og søge at påvirke opinionen i de spørgsmål, som i særlig grad
måtte interessere fagets udøvere. Jo mere organiseret samfundet er blevet, jo
vigtigere har det været for den mindre gruppe at have mulighed for at lade
sin røst høre, og på dette område har fagbladet været det vigtigste og mest
anvendte middel.
Det varede temmelig længe, inden de forskellige organisationer inden for
slagtererhvervet fik etableret en levedygtig fagpresse. Så tidligt som i 1878
gjorde jyske slagtermestre et forsøg på at udgive et blad. Med datoen 11.
okt. 1878 udsendtes fra Århus et firesidigt prøvenummer på et blad, der
skulle hedde Dansk Slagter- Tidende, men det er åbenbart ikke blevet modtaget
med den fornødne interesse, og det blev ved prøvenummeret.
I 1887 oprettedes i Horsens det 1. andelssvineslagteri, og snart skød til
svarende virksomheder op omkring i landet. 10 år senere besluttede andels-

237

slagterierne i Ålborg, Hjørring og Randers i fællesskab at udgive et fagblad
for slagteriernes interessenter. Det fik navnet Andelsslagteri-Tidende, og det
første nummer udkom med datoen 30. juli 1897. Formålet med bladet var
at bringe oplysende artikler om alt, hvad der i nogen måde vedrørte andels
slagterisagen, og i adskillige år redigeredes bladet af lærer A. Christensen
fra Sønder-Tranders. I det ydre fremtrådte bladet som et lille tre-spaltet
organ, trykt på avispapir. Det udkom med 12 årlige numre. Efterhånden faldt
både Randers og Hjørring fra, og bladet udkom til sidst kun for interessen
terne i Ålborg amts andelsslagteri. I 1931 standsede slagteriet bladets ud
sendelse.
Tilsvarende blade, udsendt af forskellige andelsslagterier, kendes fra andre
egne af landet. Fra 1904—34 udkom således Medlemsblad for Hobro og Omegns
Andelsslagteri under redaktion af Alfred Madsen, R. M. Jensen ogj. Mortensen.
Fra 1911—17 udsendtes bladet Aars Slagteritidende som medlemsblad dels for
Aars og Omegns Andelsslagteri dels for Andels-Kreatureksportforeningen for
Aars og Omegn. I årene 1910—18 udkom endelig bladet Barometret som gratis
medlemsblad for andelshaverne i Lolland-Falsters Andels-svineslagteri. Det
redigeredes af O. Yding. Når disse blade lidt efter lidt gik ind, skyldes det
utvivlsomt, at de mange interessenter i andelsslagterierne fandt deres faglige
og økonomiske interesser tilfredsstillende behandlet gennem de mange store
landbrugsblade, der efterhånden opstod, heriblandt også det alt omfattende
organ for andelstanken i Danmark, bladet Andelsbladet, grundlagt år 1900.
Fra tiden omkring århundredskiftet stammer et par fagblade med tilknyt
ning til slagterfaget, som slog varig rod. Det ene er Slagter-Tidende, der grund
lagdes i Hjørring i året 1900. Dets historie og dets betydning for slagter
erhvervet er behandlet andetsteds i dette værk. To år senere grundlagdes
fagbladet Slagteren. Det så dagens lys i Silkeborg og var organ for slagteri
arbejdernes forbund. Bladet var til at begynde med såre beskedent. Det måtte
opretholdes af slagteriarbejdernes begrænsede ugeløn, thi det optog ikke annon
cer. Det første nummer bar datoen juni 1902, og der udsendtes derefter et num
mer om måneden. Fra 1908 overførtes forbundets kontor og hermed også bladet
til København, og siden da er bladet udsendt herfra. I årene 1902—10 redige
redes bladet af forretningsfører Willum Larsen, derefter overtoges redaktionen
af Vald. Hartmann, og han afløstes som formand og redaktør i okt. 1939 af
Frederik Bertelsen. Igennem sin mere end 50-årige tilværelse har fagbladet
Slagteren været et virksomt talerør før slagteriarbejdernes faglige og økono
miske interesser, og det har bragt et væld af oplysende stof af interesse for sine
læsere. Ved flere lejligheder har det været nødvendigt at udvide bladet, og
dets ydre er ligeledes i høj grad blevet forskønnet. Den nuværende redaktør
er Johs. Houdal.
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Samtidig med at provinsens slagtermestre, især jyderne, samledes omkring
Slagter-Tidende, forsøgte mænd, der stod det 450-årige københavnske slagterlaug nær at skabe et blad for dette laugs medlemmer. 7. april 1901 udsendtes
1. nummer af Dansk Slagteri-Tidende. Den drivende kraft bag bladet var red.
A. Collin. Det var redaktørens ønske, at det nye blad skulle være et organ
for slagtere over hele landet, men det lykkedes ikke. Bladet fik sine læsere
inden for slagterlauget i København og hos en del sjællandske slagtermestre,
men dets indflydelse hinsides Storebælt forblev ringe. I 1904 forlod Collin
redaktørstolen for at kaste sig over en anden opgave, og redaktionen af Slag
teri-Tidende overtoges af L. Just-Nielsen. Der har åbenbart været visse van
skeligheder med udgivelsen. I hvert fald søgte man i 1912 at udvide bladets
emnekreds. Man lod det nu udkomme under titlen Dansk Kød-ProduktionSlagteri-Handel-Eksport. Red. Just-Nielsen blev siddende som redaktør, og man
knyttede som særlige redaktionelle medarbejdere til bladet godsejer Harald
Branth, kreaturkommissionær Conrad Fischer og veterinærinspektør H. C.
Mørkeberg. Man forsøgte at gøre stoffet fyldigere og mere interessant, og det
udkom i denne periode som ugeblad og finansieredes ved abonnements- og
annonceindtægter. Stadig optrådte det som medlemsblad for Københavns
Slagterlaug. Fra nytår 1914 overtoges bladets udgivelse af Calbergs forlag.
Det gik påny tilbage til sit gamle navn Dansk Slagteri-Tidende, men bevarede
betegnelsen Dansk Kød som undertitel. Redaktør og redaktionelle medarbejdere
fortsatte, men format og indhold indskrænkedes. Med udgangen af 1914 gik
det ind.
Det konkurrerende blad, som ovennævnte red. A. Collin ønskede at starte,
udkom fra april 1904 under navnet Slagter-Bladet (prøvenummer marts 1904).
Det blev slået stort op, og redaktøren stillede ikke sit lys under en skæppe.
Frejdigt reklamerede han med, at han i 3 år havde redigeret Københavns
Slagterlaugs medlemsblad, og dristigt meddelte han, at »selv den ringeste Be
givenhed her i Landet vedr. Slagterstanden skal finde Plads og ofres Omtale
i mit Blad«. Han lovede ligeledes at bringe interessant stof fra udlandet, og
bladet ville søge at gøre sig værdigt til at være den danske slagterstands »eneste
virkelige Fagblad«. Det lykkedes heller ikke dennegang red. Collin at slå,kon
kurrenten fra Hjørring ud. Bladet udsendtes hver søndag i fire-spaltet format
med annoncer, men det overlevede ikke året 1904. Med datoen 25. dec. 1904
udkom sidste nummer.
1. dec. 1911 udsendtes 1. nummer af et nyt fagblad med titlen Dansk Fedevare-Tidende. Bladets startkapital var 1200 kr. Til at begynde med havde man
blot tænkt på at skabe et blad for de såkaldte høkere, men hurtigt kom man
ind på den tanke, at slagterne måtte med foruden alle viktualie-, delikatesse-,
pålægs- og konserves-forretninger samt forhandlere af smør, margarine,.
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ost og røgede varer. Primus motor i bladgrundlæggelsen var red. Emilius
Bjerregaard, og hans skjulte tanke var at skabe et dansk blad i lighed med
det tyske Allgemeine Fleischer-Zeitung med sine da 50.000 holdere og det
kendte engelske fagblad The Grocer. I sin tiltrædelsesartikel bad redaktøren
om overbærenhed. Det var nemlig hans første skridt på journalistikkens bane.
Artiklen var prydet af et pompøst billede i fornem ramme af Bjerregaard.
Det lykkedes Bjerregaard i løbet af nogle år at banke bladet op. Formatet
kunne udvides, og i 1914 gik man over til stort folio. Dette format bevaredes
indtil 1950, da man vendte tilbage til et mere beskedent format. På det tids
punkt havde Bjerregaard forlængst forladt ledelsen. Der synes at være opstået
visse uoverensstemmelser med det annoncebureau, som havde forbindelse med
bladet, og Bjerregaard forlod Dansk Fedevare-Tidende for at forsøge sig med
et nyt blad. I hans sted varetoges redaktionen af red. P. Pedersen og senere af
S. Warburg. Dansk Fedevare-Tidende er nu organ for Slagtermesterforenin
gen for København og omegn og for Helsingør Slagtermesterforening. Det
redigeres af red. J. Chr. Frederiksen og udkommer hver lørdag med et 8sidigt blad.

Efter sin afgang fra Dansk Fedevare-Tidende skabte red. Emilius Bjerre
gaard et nyt blad, som han kaldte Slagter- og Kreaturhandlerbladet. Dets 1. num
mer udsendtes 7. juli 1926, og det lykkedes Bjerregaard at få følgende forenin
ger til at stille sig bag det, nemlig Slagtermesterforeningen for København
og omegn, Slagtermester- og Kreaturhandlerforeningen for Sjællands Stift,
Københavns Hesteslagterforening og Landsslagterforeningen. Bladet var til at
begynde med ret beskedent, men lidt efter lidt lykkedes det Bjerregaard at
banke det op. Det måtte udvides, og det blev med tiden trykt på smukkere
og bedre papir. Fra 17. januar 1929 ændredes formatet fra et lille folio-format
til stort avisformat, men det var åbenbart mere, end bladet kunne tåle. Det
udsendte sit sidste nummer 14. marts 1929.
20. jan. 1934 udkom første nummer af et nyt blad, der fik navnet Slagterog Viktualiehandleren. Det var officielt organ for Detailhandlerforeningen for
slagtere og viktualiehandlere i Odense og omegn og henvendte sig iøvrigt
til samtlige slagtere og viktualiehandlere på Fyn. Til at begynde med udkom
bladet to gange månedlig, og formålet var at højne standens interesser. Gen
nem bladets spalter ønskede man at »kalde til Fest og til Arbejde, til Sammen
hold og Enighed«. Man havde lidt besvær i begyndelsen med sine redaktører,
men fra 1934 overtog Laur. Nielsen bladets ledelse og bevarede den indtil
bladets sidste dage. Formatet vekslede en smule gennem årene. Snart gjorde
man det lidt større, snart lidt mindre. Fra maj 1940 besluttede man at ind
skrænke udsendelsesterminerne. Fra da af udkom der kun eet nummer om
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måneden. Til gengæld gik man fra 20. febr. 1947 over til folioformat. Efter
15 års levetid lod man bladet gå ind fra 18. dec. 1951.
Et andet fagblad for viktualiehandlere så dagens lys i januar 1948. Det
udkom til at begynde med som medlemsblad for de samvirkende detailhandler
foreninger øst for Storebælt, men havde som mål at samle samtlige viktualiehandlerforeninger. Dets navn var Viktualiehandleren. Bladet blev trykt i Glumsø,
og dets første redaktør var foreningens næstformand, viktualiehandler Eide
Jacobsen, Køge. Bladet, der udkommer med et nummer om måneden, hen
vender sig til viktualiehandlere og slagtere, og der kan tegnes abonnement
på det. Den nuværende redaktør er Finn Soelberg.
Viktualiehandlerbranchen har haft endnu flere blade end de allerede
nævnte, men det blev kun døgnfluer.
En sådan døgnflue var bladet Merkur, der kun udkom i årene 1917—18
som organ for fedevare- og slagteribranchen. Det havde ikke mindre end 3
redaktører på stribe, nemlig S. Simonsen, Jens Møller og P. Svendsen. For
matet var folio. Til samme gruppe af blade hørte et blad i Odense, der kun
opnåede at udkomme med 7 numre i 1927. Det hed Dansk Victualie Tidsskrift.
I 1928—29 udkom samme sted bladet Victualiehandleren, og i 1931 udkom et
blad med samme navn i København.
Høkerforeningen i København udgav fra ca. 1900 en lejlighedspræget fest
avis, som fra 1923 blev et alvorligere fagblad. Bladets navn var Høkerforeningens
Avis, fra 1950 ændret til Høkeren. I mange år redigeredes dette blad af red.
Th. Lumbye. Han afløstes 1925 af red. V. Falsing, der kun fik en ganske kort
virkeperiode. Allerede samme år tiltrådte red. Christen Jeppesen, og han af
løstes 1929 af red. Niels Clausen. Fra 1930—39 virkede Jørgen Petersen som
redaktør af bladet. Da han døde i 1939, overtoges redaktionen af den nu
værende redaktør Anders Rasmussen. Fra nytår 1950 gennemgik dette gamle
fagblad en omfattende teknisk modernisering. Bladet udkommer hver lørdag,
som regel med 8—12 sider.
Et blad af en ganske speciel karakter, men alligevel tilhørende branchen
er fagbladet Konserves. Det er udkommet siden 1943 og udgives af Teknisk
Forlag. Der udsendes et månedligt nummer, og oplaget er beskedent, men
det dækker sit område og har til opgave at bringe tekniske og økonomiske
nyheder af interesse for konservesindustrien. Bladets indtægter indkommer ved
abonnement og salg af annonceplads. Dets redaktør er civilingeniør Poul Fr.
Jensen. Der har tidligere eksisteret et specielt tidsskrift for slagteri- og kon
servesindustrien i Danmark, men det udkom kun i årene 1937—39 under
redaktion af O. Bendixen. Dets navn var Dansk Slagteri- og Konserves-Industri.
På de foregående sider er givet en historisk oversigt over de fagblade, der
har eksisteret med tilknytning til slagtererhvervet i udvidet forstand. Adskillige
16
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blade er blevet grundlagt gennem årene, både af foreninger og privatpersoner,
men kun få har slået varig rod. Billedet kan måske virke lidt flimrende. På
den anden side er det vel et vidnesbyrd om, at der inden for slagterfagets
organisationer til tider har været stærke brydninger. I de senere år synes der
at være faldet mere ro over faget bladligt set, og man samler sig om de enkelte
store blade, som gennem en længere periode har vist, at de er i besiddelse af
både levedygtighed og udviklingskraft.

DEN OFFENTLIGE ADMINISTRATION
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Handelsministeriet
Indenrigsministeriet ...........................................
Landbrugsministeriet.........................................
Sø- og Handelsretten.........................................
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HANDELSMINISTERIET
(Ministeriet for handel, håndværk, industri og søfart).

Allerede i 1848 fik Danmark sin første handelsminister (C. A. Bluhme), men
denne post blev nedlagt få måneder efter. Selve handelsministeriets historie
går ikke længere tilbage end til 1908, da der ved bekendtgørelse fra konseilspræsidiet af 12. oktober 1908 oprettedes et ministerium for handel og søfart.
I de følgende årtier ændredes ministeriets arbejdsområde og navn flere gange,
indtil det ved kongelig resolution af 4. november 1935 fik navnet: Ministeriet
for handel, industri og søfart (handelsministeriet). Ministeriets nuværende
navn er handelsministeriet (ministeriet for handel, håndværk, industri og sø
fart), jfr. kongelig resolution af 28. maj 1957. Efter krigen var ministeriets for
syningsopgaver i en kortere periode henlagt under et særligt forsyningsmini
sterium.
Departementet, hvis chef er departementschef H. Jespersen, er inddelt i 2
afdelinger med i alt 7 kontorer. Med hensyn til de enkelte kontorers forret
ningsområde specielt i relation til handel, håndværk og industri, skal følgende
anføres :
1. afdeling.
Chef: P. Villadsen.
1. kontor: Kontorchef G. F. H. Backhaus.
Sager af almen erhvervsmæssig karakter. Handels-, håndværks-, og industri
næring. Butikslukning. Aktieselskaber. Andelsselskaber, der driver næring.
Handelsregistre, firma og prokura. Foreningsregisteret. Banker. Forsik
ring. Pensionskasser og begravelseskasser. Sager om veksler og checks. Sta
tens eksportkredit og anden eksportstøtte.
2. kontor: Kontorchef K. Stage.
Håndværkerundervisningen. Lærlingesager (i samarbejde med arbejdsmini
steriet). Sparekasser. Forholdsregler mod illoyal konkurrence. Patenter.
Varemærker. Mønstre. Mæglere. Vejere og målere. Mål og vægt. Juster
væsenet. Købestævnet. Handelens, håndværkets og industriens organisatio
ner og stadfæstelse af vedtægter for sådanne. Lån til industrivirksomheder
og håndværkere. Lån til handlende til indretning af selvbetjeningsbutikker.
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3. kontor: Kontorchef Alf Jensen.
Handelsskoleundervisningen. Handelshøjskolerne. Bogføringsloven. Stad
fæstelse af legatfundatser. Opholdssager.
4. kontor: Kontorchef J. B. Worm.
Almindelige økonomiske og handels- og valutapolitiske forhold. Sager angå
ende fremme af produktiviteten. Vareforsyningsloven, herunder im- og
eksportregulering.
5. kontor: Kontorchef N. B. Hansen.
Forsynings-, produktions- og fordelingsspørgsmål vedrørende følgende varer:
automobiler og motorcykler, medicinalvarer, brændsel, benzin, brændsels
olie, smøreolie, tømmer, jern, stål, skrot, metaller, huder og skind, tekstil
og fodtøj. Mælkeordningen. Rejsevaluta. Skotøjsordningen. Sukkerord
ningen.

Konsulent.
Økonomisk konsulent Karen Hollesen.
Loven om tilsyn med monopoler og konkurrencebegrænsninger. Almindelige
sager angående monopoler og konkurrencebegrænsninger. Kvalitetsmærk
ning.
Søfartsafdelingen.
Chef: O. H. Nielsen.
6. kontor: Kontorchef J. P. Christiansen.
7. kontor: Kontorchef F. J. Lage.
Nogle under handelsministeriet hørende institutioner m.v. :
Direktoratet for vareforsyning : Gothersgade 49, K.
Chef: Direktør O. Müller.
Tilsynet med handelsskoleundervisningen: Holbergsgade 3, K.
Chef: Direktør E. Langsted.
Tilsynet med håndværkerundervisningen :
Chef: Direktør Werner Rasmussen.
Monopolrådet: Nørregade 49, K.
Formand for monopolrådet: Professor, dr. jur. W. E. von Eyben.
Rådets opgave er at behandle alle sager af principiel betydning vedrørende
monopoler og konkurrencebegrænsninger. Rådets afgørelser kan forlanges
forelagt monopolankenævnet og kan derefter indbringes for domstolene.
Monopoldirektoratet : Nørregade 49, K.
Chef: Direktør E. Seligmann.
Direktoratet varetager monopoltilsynets forretninger.
Monopolankenævnet: Adresse: Slotsholmsgade 10, K.

246

Nogle under handelsministeriets nedsatte udvalg:
Eksportkreditudvalget, Slotsholmsgade 10, K.
Udvalgets opgave er at yde bistand ved ministeriets behandling af ansøg
ninger om eksportkreditgarantier. Udvalget består af repræsentanter for er
hvervsorganisationerne, bankerne og de interesserede ministerier.
Håndværkerlåneudvalget, Slotsholmsgade 10, K.
Udvalgets opgave er at afgive indstilling om lån indenfor et beløb på indtil
5 mill. kr. årligt, som er stillet til rådighed til udlån til indretning af lokaler
og til anskaffelse af maskiner til brug for produktionen.
Handelsministeriets produktivitetsudvalg vedrørende industri, Kronprin
sessegade 4, K.
Handelsministeriets produktivitetsudvalg vedrørende handel, Kronprin
sessegade 4, K.
De nævnte udvalg er nedsat henholdsvis i december 1949 og i april 1953
med den opgave at bistå henholdsvis håndværk og industri samt handel i
bestræbelser for at fremme produktiviteten.

Ministerfortegnelse :
Johs. F. C. Hansen ...........................................
W. H. O. Weimann .........................................
O. H. V. B. Muus......... ...................................
J. Hassing Jørgensen........................................
Christoffer T. Hage...........................................
M. Suenson.........................................................
H. P. Prior...........................................................
Tyge Rothe.........................................................
O. Kragh ...........................................................
J. Christensen....................................................
Th. Stauning .....................................................
M. N. Slebsager.................................................
Th. Madsen Mygdal.........................................
J. P. Stensballe..................................................
C. N. Hauge.......................................................
J. Kjærbøl.........................................................
G. L. J. Christmas Møller ...............................
Halfdan Hendriksen .........................................
V. Fibiger...........................................................
J. Villemoes .....................................................
Axel Kristensen .................................................
J. O. Krag .......................................................
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12/10
28/10
5/7
21/6
20/3
30/3
5/4
5/5
9/10
10/10
23/4
14/12
4/10
6/10
30/4
4/11
8/7
3/10
5/5
7/11
6/7
13/11

1908—28/10
1909— 5/7
1910—21/6
1913—20/3
1916—29/3
1920— 5/4
1920— 5/5
1920— 8/10
1922—10/10
1922—23/4
1924—14/12
1926— 4/10
1928— 6/10
1928—30/4
1929— 4/11
1935— 8/7
1940— 3/10
1940— 5/5
1945— 7/11
1945— 6/7
1947—13/11
1947—16/9

1909
1910
1913
1916
1920
1920
1920
1922
1922
1924
1926
1928
1928
1929
1935
1940
1940
1945
1945
1947
1947
1950

H. G. Hansen....................................................
O. Weikop .........................................................
Aa. L. N. Rytter ...............................................
Lis Groes.............................................................
Kjeld Philip .......................................................

16/9
30/10
13/9
30/9
28/5

1950—30/10
1950—13/9
1951—30/9
1953—28/5
1957—

1950
1951
1953
1957

Adr.: Slotsholmsgade 10, Kbhvn. K.

INDENRIGSMINISTERIET
Indenrigsministeriet oprettedes ved plakat af 4. april 1848, jfr. kgl. kund
gørelse af 24. novembei 1848.
I perioden 30. oktober 1950—30. august 1955 benævntes ministeriet inden
rigs- og boligministeriet.
Indenrigsministeriet består af et departement, der ledes af departementschef
J. H. Zeuthen. Af de 6 kontorer, hvori ministeriet er opdelt, har kun 4. ekspe
ditionskontor interesse for slagtererhvervet.

Indenrigsministeriets 4. ekspeditionskontor.
Herunder sorterer bl. a. levnedsmiddellovgivningen, husholdningsspørgsmål,
Statens Husholdningsråd, Statens Vitaminlaboratorium, Sundhedsstyrelsen,
embedslæger, sundhedsvedtægter, Statens Seruminstitut ; vandindvindings
anlæg, udryddelse af rotter.
Kontorchef: Fl. Martensen-Larsen.
Indenrigsministeriets 5. ekspeditionskontor.
Under dette kontor sorterer bl. a. bekæmpelse af epidemier, kræft og gigt,
karantænevæsen, dansk deltagelse i verdenssundhedsorganisationen og inter
nationale aftaler om sundhedsforhold.
Kontorchef: T. C. Wedel-Heinen.
Under indenrigsministeriet sorterer bl. a. nedennævnte institutioner, der
kan have interesse for slagtererhvervet.
Sundhedsstyrelsen.
Sundhedsstyrelsen er statens øverste rådgiver i alle sundhedsmæssige spørgs
mål og skal i denne egenskab høres af alle ministerier i sager, der kræver
lægekyndig eller apotekerkyndig indsigt.
Chef: Medicinaldirektør dr. med. Johs. Frandsen.
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En særlig afdeling i sundhedsstyrelsen {sundhedsstyrelsens ernæringshygiejniske
afdeling) varetager sundhedsstyrelsens opgaver vedrørende ernærings- og lev
nedsmiddelspørgsmål.
Afdelingens leder: Overlæge, dr. med. Erik Uhl.
Statens Seruminstitut.
Instituttets epidemiologiske afdeling træder i funktion i spørgsmål om
levnedsmiddelforgiftninger, der kan befrygtes at få epidemisk omfang.
Afdelingsforstander: Læge Sv. Tulinius.
Som et særligt samarbejdsorgan vedrørende en række praktisk vigtige
levnedsmiddelhygiejniske spørgsmål findes et udvalg {Det ministerielle lægelig
veterinære hygiejneudvalg), hvis formand er medicinaldirektøren med overlæge,
dr. med. Erik Uhl som næstformand og med sagkyndige fra veterinærdirek
toratet og Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole som medlemmer.
Til varetagelse af laboratoriemæssige levnedsmiddelundersøgelser, der for
anstaltes af det offentlige, har indenrigsministeriet autoriseret det private
V. Steins analytisk-kemiske laboratorium, hvis chef er laboratorieforstander,
cand, pharm. Bjørn Jensen.
Ministre.
Ove Rode: 21. juni 1913—29. marts 1920.
W. Oxholm: 30. marts—5. april 1920.
Henrik Vedel: 5. april—5. maj 1920.
Sigurd Berg: 5. maj 1920—11. juli 1921.
O. Kragh: 18. juli 1921—23. april 1924.
C. N. Hauge: 23. april 1924—14. december 1926.
O. Chr. Kragh: 14. december 1926—30. april 1929.
Bertel Dahlgaard: 30. april 1929—8. juli 1940.
Knud Kristensen: 8. juli 1940—9. november 1942.
Jørgen Jørgensen: 9. november 1942—5. maj 1945.
Knud Kristensen: 5. maj—7. november 1945.
Ejnar Kjær: 7. november 1945—18. juni 1947.
Arnth Jensen: 30. juni—13. november 1947.
Alsing Andersen: 13. november—23. november 1947.
Jens Smørum: 23. november 1947—30. oktober 1950.
Aksel Møller: 30. oktober 1950—30. september 1953.
Johs. Kjærbøl: 30. september 1953—30. august 1955.
Carl Petersen: 30. august 1955—28. maj 1957.
Søren Olesen fra 28. maj 1957.

Adr. : Christiansborg Slotsplads 1, Kbhvn. K.
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LANDBRUGSMINISTERIET
Landbrugsministeriet oprettedes ved kgl. resolution af 22. maj 1896.
I perioden 1896—1935 benævntes dette ministerium landbrugsministeriet
og i perioden 1935—1947 ministeriet for landbrug og fiskeri. Ved kgl. reso
lution af 13. november 1947 udskiltes fiskeridirektoratet som et særligt mini
sterium, og fra dette tidspunkt har navnet atter været landbrugsministeriet.
Ved kgl. resolution af 14. juni 1920 henlagdes til landbrugsministeriet bl. a.
sager vedrørende landbrugets eksportvarer, og ved kgl. resolution af 24. sep
tember 1920 henlagdes til ministeriet sager vedrørende lov om indenrigs
kødkontrol af 13. april 1911.
Landbrugsministeriet er for tiden opdelt i 2 departementer. Under 1. de
partement, der ledes af departementschef P. Stahlschmidt, hører 3 kontorer :
landvæsenskontoret, domænekontoret og grundforbedringskontoret. 2. de
partement — erhvervsdepartementet — der ledes af departementschef J. C.
Mogensen, består af 2 kontorer.
Interesse for slagtererhvervet som sådant har kun erhvervsdepartementets
2 kontorer. Om disse bemærkes følgende:
Erhvervsdepartementets 1, kontor.
Herunder sorterer bl. a. varetagelse af landbrugets interesser i handelspoli
tiske spørgsmål, herunder handels- og betalingsoverenskomster med andre
lande; landbrugskonsulentvirksomheden i udlandet; sager vedrørende land
brugets deltagelse i internationalt økonomisk samarbejde under De forenede
nationer, herunder bl. a. Danmarks deltagelse i Den økonomiske kommission
for Europa (ECE) og De forenede nationers ernærings- og landbrugsorgani
sation (FAO); Det danske FAO-udvalg; sager vedrørende Danmarks del
tagelse i Organisationen for europæisk økonomisk samarbejde (OEEC) og Den
internationale overenskomst for told og udenrigshandel (GATT).
Landbrugsministeriets kommitterede i eksportsager: V. Brorson.
Kontorchef: S. Løvengreen.

Erhvervsdepartementets 2. kontor.
Herunder sorterer bl. a. veterinærvæsenet i almindelighed, herunder vete
rinærdirektoratet, det veterinære sundhedsråd, kredsdyrlægerne, veterinær
politiet, dyrlægerne; kontrollen med udførsel og indførsel af kød og slagte
affald; regulativer for kødkontrol på produktionsstedet; tilsynet med destruk
tionsvirksomheder; baconkontrollen, bakteriologisk kontrol med bacon og
svinefedt på slagterilaboratoriet:
Kontorchef: V. Hornslet.
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Under landbrugsministeriet hører en hel del institutioner, hvoraf der kun
findes grund til at medtage sådanne, der har særlig interesse for slagtererhver
vet.

Landbrugsministeriets eksportlicenskontor.
Herunder sorterer sager vedrørende udførselstilladelse for de under land
brugsministeriets område hørende varer, for hvilke udførselstilladelse ikke ud
stedes af anden myndighed.
Leder: kontorchef H. Metz.
Veterinærdirektoratet.
Direktoratet har til opgave at tage sig af bekæmpelsen af smitsomme hus
dyrsygdomme, ind- og udførsel af dyr i såvel levende som slagtet tilstand og
af dyriske produkter samt den indenrigske omsætning af dyr og dyriske pro
dukter m. m.
Kødkontrollen varetages dels af 2 veterinærinspektører i en afdeling i ve
terinærdirektoratet, dels af 5 veterinærinspektører i hver sit kødkontroldistrikt.
Leder: veterinærdirektør F. Wøldike Nielsen.
Baconkontrollen.

Eksportsvineslagterierne er underkastet kontrol med hensyn til overholdel
sen af de af landbrugsministeriet foreskrevne regler for tilvirkning og udførsel
af bacon.
Baconkontrollen udføres af inspektør G. Hohwy.

Den kgl. veterinær- og landbohøjskoles slagterilaboratorium.
Laboratoriet foretager kontrol med og undersøgelser vedrørende kødkon
serves og lign.
Forstander: direktør, civilingeniør, lektor i levnedsmiddelkonservering Mogens Jul.
Inspektør: mejeribrugskandidat V. Enggård Pedersen.
Ministre.
Kristjan Pedersen: 21. juni 1913—30. marts 1920.
Waldemar H. T. Oxholm: 30. marts—5. april 1920.
Ole Christian S. Sonne: 5. april—5. maj 1920.
Thomas Madsen-Mygdal : 5. maj 1920—23. april 1924.
Kristen Bording: 23. april 1924—14. december 1926.
Thomas Madsen-Mygdal: 14. december 1926—30. april 1929.
Kristen Bording: 30. april 1929—5. maj 1945.
Erik Eriksen: 5. maj 1945—13. november 1947.
Kristen Bording: 13. november 1947—16. september 1950.
Carl Petersen: 16. september—30. oktober 1950.
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H. Hauch: 30. oktober 1950—13. september 1951.
Jens Sønderup: 13. september 1951—30. september 1953.
J. Smørum: 30. september 1953—28. maj 1957.
Karl Skytte: fra 28. maj 1957.
Adr.: Slotsholmsgade 10, Kbhvn. K.

SØ- OG HANDELSRETTEN
Ved siden af de almindelige retter, landsretter og underretter — der
under Københavns byret — har vi her i landet de såkaldte »specialretter«,
af hvilke følgende, af interesse for den danske håndværker- og handels
stand, bør nævnes: Handelsretterne udenfor København og Sø- og Handelsretten i
København.
Når der i retskredse udenfor København (Frederiksberg regnes i så hen
seende ikke til København) — fremsættes ønske derom af vedkommende
dommer eller den stedlige handelsforening, kan det ved kgl. anordning
fastsættes, at handelssager fremtidig i retskredsen skal behandles og pådømmes af en handelsret, bestående af dommeren som formand og 2 handels
kyndige mænd, dog kun i de sager, hvor en af parterne begærer det, eller
hvor dommeren træffer bestemmelse herom. Beskikkelsen som handelskyndig
dommer gælder kun for den pågældende retskreds og den stedlige handels
forenings erklæring skal være indhentet, og selvfølgelig skal de mænd, der
beskikkes, være særlig kyndige i handelsforhold. Før de tiltræder, skal de
underskrive erklæring om, at de på ære og samvittighed lover at opfylde
deres tjenestepligter med trofasthed og nidkærhed, — de kan ikke fungere
udover den måned, i hvilken de fylder 70 år, og de får et vederlag og evt.
rejsegodtgørelse efter samme regler som nævninger.
Der findes for tiden her i landet handelsretter i 26 større købstæder. Når
talen er om handelsretter, bør det dog erindres, at der også ved landsret
terne, såvel i første instans som i appelinstansen, kan medvirke handels
kyndige dommere. I København har denne handelsret i 1. instans dog ikke
noget stort arbejdsfelt, da man i så fald vil benytte Sø- og handelsretten
som værneting.
Som en særlig dansk ordning har vi nemlig som en betydningsfuld spe
cialret: Sø- og Handelsretten i København. Den har lokaler i landsretsbyg
ningen i Bredgade og er oprettet ved lov af 19. februar 1861 til afløsning
af den særlige søret for København. En række af Sø- og handelsretslovens
bestemmelser gælder den dag idag, men den er dog på vigtige punkter
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ændret og suppleret ved bestemmelser i retsplejeloven (lov nr. 265 af 15/9
1953). Retten er delt i en afdeling for store sager (svarende til landsrets
sager) og en mindre afdeling (svarende til underretssager). Rettens domme
og kendelser kan appellleres til Højesteret.
Medens de særlige regler om valg af søkyndige dommere og disses funk
tioner kun kort skal omtales, skal der gøres nogle bemærkninger om rettens
virke på det handelsmæssige område og om de handelskyndige dommeres
valg og funktioner. Sø- og handelssager er efter loven de borgerlige sager,
i hvilke fagkundskab til søforhold eller til handelsforhold skønnes at være
af betydning. Ved afgørelsen heraf tages der særligt hensyn til, om begge
parter ønsker behandling ved Sø- og handelsretten. Retten skal, som det
hedder, »behandle sø- og handelssager, der i henhold til lovens bestemmel
ser anlægfes i København«, det vil oftest sige, at vedkommende sø- ell er
handelssag behandles her, nør sagsøgte har værneting i København. Når
parterne er enige, kan dog sådanne sager behandles ved de for almindelige
borgerlige retssager dannede retter. Omvendt kan Sø- og handelsretten ved
tages som værneting i sø- og handelssager, der ellers skulle behandles uden
for København, medens det er udelukket at vedtage behandling ved Sø- og
handelsretten for almindelige borgerlige krav.
Endvidere behandler retten de straffesager, der »efter hidtil gældende regler
har hørt under Sø- og handelsretten«. Af interesse er det her at fremhæve
overtrædelser af lov om uretmæssig konkurrence og varebetegnelse og de
til denne lov knyttede bekendtgørelser.
Sø- og handelsretten består af en præsident og en vicepræsident, der skal
opfylde de almindelige betingelser for beskikkelse til dommere, samt et antal
handelskyndige og søkyndige medlemmer, der på lige fod med rettens formand
virker som dommere. Disses antal er fastsat ved anordning nr. 356 af 29.
september 1939: 40 handelskyndige vælges for 5 år, 8 afgår hvert år. Af de
16 søkyndige skal de 12 have særlig navigationskendskab, medens de 4 skal
have særlig maskinkendskab. De vælges for 4 år. 6 navigationskyndige og
'2 maskinkyndige afgår hvert andet år. Til »behandling af borgerlige sager,
der angår skibsføreres og mandskabs rettigheder, pligter og forhold ved
rørende deres stilling« eller »handelsbetjentes og lærlinges tjenesteforhold til deres
principaler, eller straffesager anlagt mod mandskabet« er udpeget de såkaldte
»særlige medlemmer«, hvoraf der er 8. De 4 skal høre til skibets mandskab
og de 4 til det underordnede handelspersonale. Valget sker her for 4 år,
således at 4 afgår hvert andet år. Rettens medlemmer vælges af en valgfor
samling, bestående af Grosserer-Societetets komité, et lige antal af kom
munalbestyrelsen — nemlig 1 af magistraten og 12 af borgerrepræsentationen
— udvalgte mænd samt af »Skipperlaugets faste komité under ledelse af et
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af magistraten valgt medlem«. Ved valget af medlemmer, der hører til det
underordnede handelspersonale, erstattes valgforsamlingen af 10 medlemmer
af bestyrelsen af Dansk Handels- og Kontorfunktionærforbund. Alle valgmændene udpeges af vedkommende organisations bestyrelse.
De sø- og handelskyndige dommere tiltræder retten under sagernes doms
forhandling. Retten bestemmer selv den omgang, hvorefter medlemmerne
skal møde. Udover en frokost, hvis retsmødet varer udover kl. 12, får med
lemmerne intet vederlag for deres ofte meget værdifulde arbejde.
De søkyndige dommere medvirker tillige, når søforhør eller søforklaring
skal afgives, og i de straffesager, der særlig er henlagt til behandling ved
retten.
Som særlige tilfælde, hvor loven foreskriver Sø- og handelsrettens med
virken, bør nævnes besigtigelser, syn og skøn og taksationer, hvor der ikke allerede
verserer en retssag, og ved vidneførsler, hvor i København Sø- og handels
retten træder i den almindelige underrets sted, såvel i handels- som i søsager.
Det bør bemærkes, at retten fuldt ud indfrier de krav, man kan stille til
branchekyndighed. En fortegnelse over rettens medlemmer viser, at så for
skelligartede virksomheder som f.eks. handel med jern, papir, automobiler,
maskiner, likører, tobak, kaffe, korn og manufaktur, kolonial samt foto og
radioartikler er repræsenteret.
Som et særdeles vigtigt led i rettens arbejdsområde bør nævnes Sø- og
handelsrettens skifteafdeling, der behandler her bosiddende handlendes, fabri
kanters og skibsrederes konkursboer. Der skal altid deltage 2 sø- eller handels
kyndige medlemmer sammen med præsident eller vicepræsident ved afgø
relse af tvistighed om anerkendelse af en anmeldt fordring.
Ved handlende forståa »enhver der, om end kun i forbindelse med anden
virksomhed, driver handelsforretninger, derunder indbefattet kommissions
handel, assuranceagentur, vekselerer- og bankforretninger såvel som spedi
tionsforretninger, for så vidt han ifølge lovgivningen er forpligtet til at føre
autoriserede handelsbøger«. Ved skibsredere forstås de, der driver rederi som
næringsvej (selv om det ikke er deres hovedvirksomhed) og ved fabrikanter
de, der driver fabriksvirksomhed som ÅozWnæringsvej. Ved bogføringsloven
har disse begreber bevaret deres særlige betydning, således at det altså ikke
i den her nævnte relation er tilstrækkeligt, at den pågældende er bogførings
pligtig. I praksis er det antaget, at også de personer, der har drevet sådan
virksomhed, kan få deres konkursbo behandlet ved Sø- og handelsretten.
Også et fragåelsesbo (skiftelovens kap. 3) der erklæres konkurs, kan behandles
ved rettens skifteafdeling. Fra Sø- og handelsrettens skifteafdeling finder anke
og kære altid sted til højesteret.
Adr. : Bredgade 59, Kbhvn. K.
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ANDELS- OG PRIVATSLAGTERIERNES
ARBEJDSGIVERFORENINGER
Alle andelsslagterier og dertil knyttede virksomheder står som medlem af
andelsslagteriernes arbejdsgiverforening. I henhold til de gældende vedtægter
af 1924 er foreningens formål:
»at bidrage til en rolig udvikling af arbejdsforholdene i de i de samvirkende
danske andels-svineslagterier (samvirksomheden) stående medlemmers
virksomheder. Dens opgave vil derfor blive at finde midler til at forhindre
og ved mægling at afgøre stridigheder mellem medlemmerne og deres
arbejdere, samt at træffe forholdsregler til beskyttelse af medlemmernes
interesser i tilfælde af konflikter og eventuelt at yde erstatning for tab på
førte ved sådanne.«

Foreningen ledes af en bestyrelse, der fører forhandlinger og afslutter over
enskomster med de modstående fagforbund.
Andelsslagteriernes arbejdsgiverforening og privatslagteriernes arbejdsgiverforening har
nært samarbejde og virker i realiteten som en forening med fælles møder og
samme sekretariat.
Til behandling af spørgsmål vedrørende de daglige arbejdsforhold er nedsat
et stående fællesudvalg bestående af de to foreningers bestyrelse og repræsen
tanter fra Dansk Slagteriarbejderforbund. Ved disse møder ryddes en mængde
småuoverensstemmelser og misforståelser til side, om fornødent afholdes mæg
lingsmøder lokalt med deltagelse af repræsentanter fra organisationerne.
Spørgsmål, hvorom der ikke kan opnås enighed, afgøres af en faglig voldgift
med en dommer som opmand, når en af parterne forlanger det. Retssager om
brud på indgåede overenskomster — ulovlige strejker, afskedigelse etc. ind
bringes for den permanente domstol »Den faste Voldgiftsret«, der har en høje
steretsdommer til formand. Sagerne føres af arbejdsgiverforeningen på med
lemmernes vegne.
I konfliktsituationer — strejker og lock-outer, der omfatter samtlige med
lemmer, er foreningens delegeretforsamling øverste myndighed. Hvert medlem
har een stemme.
På arbejdspladserne er af arbejderne valgt en tillidsmand, der i henhold til
særlig tillidsmandsoverenskomst har pligt til såvel over for sin organisation
17
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som over for arbejdsgiveren at gøre sit bedste for at vedligeholde og fremme et
roligt og godt samarbejde på arbejdspladsen. Han har endvidere ret til på
arbejdernes vegne at forebringe klager, og, hvis uoverensstemmelser ikke kan
løses lokalt, at indbringe sagen for sin organisation, men arbejdet skal fort
sættes til afgørelsen foreligger. Tillidsmanden nyder, sålænge han betræder sin
stilling, særlig beskyttelse og kan ikke afskediges, uden at der foreligger tvin
gende grunde hertil.
Mellem de lokale parter er i henhold til særlig overenskomst oprettet sam
arbejdsudvalg bestående af direktøren, som er formand, og repræsentanter for
funktionærer og arbejdere. Udvalget er organ for samarbejde, rådgivning og
oplysning til fremme af produktionen og bedst mulig arbejdsforhold.
Arbejdsgiverforeningerne er repræsenteret i det i henhold til lærlingeloven
nedsatte faglige udvalg »Slagterfagets Fællesudvalg«, der overvåger lærlinge
uddannelsen og de i forbindelse hermed stående spørgsmål.
Foreningerne har foruden med Dansk Slagteriarbejderforbund overens
komst med Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark og Dansk
Kedel- og Maskinpasser forbund. For arbejdsledernes vedkommende har man
samarbejdet med disses organisation »Foreningen af Arbejdsledere i Danmark«.
Indenfor foreningernes område beskæftiges ca. 12.000 arbejdere og funktio
nærer.
Foreningernes adresse er: Axelborg, Kbhvn. V.
Den daglige ledelse af sekretariatet forestås af direktør S. Villekold.

DANSK EKSPORTØR- OG KØDGROSSISTFORENING
Under navnet »Foreningen af danske Provinsgrossister og Eksportører
indenfor Slagteribranchen« stiftedes den 8. februar 1942 en sammenslutning,
hvis formål er at varetage og fremme faglige og økonomiske interesser for per
soner og firmaer i Provinsen, hvis omsætning med slagteriprodukter for det
væsentligste består i opkøb til videre forhandling eller eksport. Baggrunden
herfor var restriktionstidens forhold, der nødvendiggjorde oprettelsen af et
særligt organisationsmæssigt talerør for disse interesser i Provinsen.
Efter ophævelsen af de landbrugsministerielle eksportudvalg pr. 31. marts
1950, hvorved private eksportører og firmaer fik adgang til at afslutte og
gennemføre forretninger til eksport i eget navn, besluttedes det på general
forsamlingen den 19. juni 1952 at ændre denne forenings love, struktur og
arbejdsform. Foreningen tog navneforandring til »Dansk Eksportør- og Kødgrossistforening« med hjemsted i Århus. Samtidig ændredes lovenes § 3 så-
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ledes, at der som medlemmer kan optages enkeltpersoner og firmaer både i
København og Provinsen. Med virkning fra den 1. oktober 1952 har Forenin
gen fast sekretariat med daglig leder.
Denne mere aktive form for Foreningsvirksomhed var især begrundet deri,
at landbruget fra den 1. april 1950 oprettede sine egne eksportorganisationer,
der i overvejende grad er under indflydelse af andelssalgsinteresser, hvorfor
en organisationsmæssig samling og varetagelse af de private eksportørers og
grossisters forretningsmæssige og økonomiske interesser ansås for hensigts
mæssig. Foreningen varetager interesser af enhver art af fælles betydning for
den samlede medlemskreds eller eventuelt dele heraf, medens de enkelte
medlemmer afslutter og gennemfører enhver forretning selv og i eget navn.
Dansk Eksportør- og Kødgrossistforening er anerkendt af inden- og uden
landske myndigheder, organisationer og enkeltpersoner som den forhandlings
berettigede organisation for de private danske eksportører af kreaturer, svin
og slagteriaffald. Foreningen er tilsluttet Provinshandelskammeret som bran
cheforening. Foreningen deltager i alle forhandlinger med danske myndig
heder, hvor emner af interesse for medlemskredsen er til behandling, f. eks.
handelsforhandlinger, eventuelle eksportordninger, udformning af forslag til
love indenfor interesseområdet, praktiske eksportspørgsmål, indenlandske om
sætningsspørgsmål for engros-handelen, samt forhold og takster på danske
eksportmarkeder etc.
Foreningen er repræsenteret i Provinshandelskammeret, Provinshandels
kammerets Eksportudvalg, Landbrugsministeriets Kvalitetskontroludvalg vedr.
udførselen af levekvæg, Udvalget vedr. eksport af flæskevarer til Storbritan
nien og Nordirland og — gennem Provinshandelskammeret — i en række
nævn og udvalg af forskellig erhvervsmæssig og - økonomisk betydning.
Foreningens arbejdsområde er i første række eksporten af levende og slag
tede kreaturer, svin, søer og slagteriaffald. Foreningen varetager desuden
spørgsmål af interesse for medlemskredsen for såvidt angår den indenlandske
handel med disse varer en gros.
Foreningens virkemåde er de gængse rammer for en brancheforenings ar
bejde og ikke begrænset til et alment arbejde for varetagelse af medlemmernes
interesser af fælles betydning. Foreningen yder også bistand til de enkelte
medlemmer i konkrete praktiske spørgsmål af forretningsmæssig art, og —
om fornødent — bistand af juridisk art ved Foreningens juridiske konsulent.
Af kollektiv interesse for en større del af medlemskredsen traf Foreningen
bl. a. fra den 15. august 1954 arrangementer på charterbasis af kreaturtransportbåde for transport af levende kreaturer, søer og svin til nordtyske
søgrænseslagtehuse. Denne virksomhed videreføres siden den 15. august 1956
af »Privateksportørers Skibstransport A/S«, Sønderborg.
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Pr. 1. januar 1958 er Foreningens medlemstal 55. »Landsforeningen af
Engros-Slagtere i Danmark«, der har 29 medlemmer, er tilsluttet Foreningen
som kollektivt medlem.
Adr. : Mejlgade 71, Århus.

DANSK SLAGTERIARBEJDER FORBUND
Lavenes ophævelse og industrialismens gennembrud i slutningen af forrige
århundrede — med de tekniske omvæltninger fulgt op af dybtgående økono
miske følger — skabte nye produktionsforhold i landbruget og en ny branche
i slagterfaget, nemlig slagteriarbejderne, hvis antal hurtigt overfløj slagter
svendenes og dermed dannede basis for Slagteriarbejder Forbundet.
Den første egentlige forening af slagteriarbejdere oprettedes i Randers d. 8.
oktober 1893, efter at der dog i 1891 havde været dannet en forening af
slagtersvende, der havde vanskeligt ved at gøre sig gældende. Såsnart forenin
gen for slagteriarbejdere var en kendsgerning, indmeldte slagtersvendene sig
i denne afdeling, som ved starten talte ca. 60 medlemmer.
I januar 1895 stiftedes en forening i Skive, i april s. å. i Holbæk og der
efter i sommerens begyndelse i Horsens, Rønne og Svendborg.
I København var der i 1892 blevet dannet en forening af slagtersvende.
Denne fik dog en kort levetid, indtil den egentlige slagteriarbejderforening
stiftedes på initiativ af journalist J. P. Sundbo d. 20. maj 1895.
Disse spredte foreninger var imidlertid grundstammen, hvoraf forbundet
skulle vokse frem. Det skete søndag d. 21. juli 1895, da delegerede fra 7 af
delinger med ialt 139 medlemmer samledes til Dansk Slagteriarbejder For
bunds stiftende kongres i Århus, efter et forberedende møde i Roskilde 14
dage forinden. Følgende kolleger var mødt og lagde således grundstenen,
hvorpå det store forbund af i dag skulle bygges op : N. Andersen-Brøndum,
Holbæk, der valgtes til forbundets første forretningsfører, men trak sig tilbage
efter godt et års forløb, H. Tanggaard-Laursen og M. Madsen, begge fra
Randers, N. P. Christensen, Odder, samt P. C. Petersen, Horsens.
I 1957 består Dansk Slagteriarbejder Forbund af 82 afdelinger landet over
med ialt 14.000 medlemmer.
Hovedformålet er at samle alle ved kødindustrien beskæftigede mandlige
og kvindelige arbejdere i hele landet: Slagtere, pølsemagere, tarmrensere,
slagteri-, fedevare- og de ved kødkonserves beskæftigede arbejdere i en orga
nisation. Dette formål søges fremmet bl. a. ved at samvirke med de øvrige
fagforbund her i landet og med fagforbund for levnedsmiddelarbejdere i ud-
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landet, specielt med forbund for kødindustriarbejdere. Endvidere er forbundet
repræsenteret i Slagterfagets Fællesudvalg, Slagternes og Kødindustriens Fag
skole i København samt i Slagterkonsultationen.
Interesserede i denne væsentlige gren på slagtererhvervets og arbejder
bevægelsens stamme, de sociale og økonomiske forudsætninger for forbundets
oprettelse, henvises til Dansk Slagteriarbejder Forbunds halvfjerde hundrede
sider store festskrift fra forbundets 50—års jubilæum i 1945. Dette rummer
tillige en historisk omtale af slagtersvendenes liv og de gamle slagterlav lige
fra middelalderen.
En specificeret udredning af forbundets faglige og sociale arbejdsområde
i dag findes i »Love for Dansk Slagteriarbejder Forbund og Vedtægter for
Slagternes og Kødindustriarbejdernes Arbejdsløshedskasse i Danmark«.
Forbundets fagblad begyndte allerede at udkomme i 1902, fra begyndelsen
med den fungerende forretningsfører som redaktør. Siden 1957 har redaktør
posten således været besat af forbundsformand E. Pemann Jensen.
Forbundets anden forretningsfører, der afløste Andersen-Brøndum i sidste
halvdel af 1896, blev næstformanden Villum Larsen fra Silkeborg, der varetog
posten til sin død i 1910. Forinden var posten som hovedkasserer blevet op
rettet i 1908. Den første hovedkasserer blev Valdemar Hartmann, København,
der valgtes til forbundsformand i 1910 og bestred denne post til sin 70-års
fødselsdag i 1939.
Henrik Andersen, Roskilde, var hovedkasserer fra 1910—31 og Peter Niel
sen, Næstved, fra 1931—41.
Fra 1939—50 var Fr. Bertelsen forretningsfører, mens Johs. Houdal overtog
hovedkassererhvervet i 1941, en post han varetog, til han afløstes af Sigurd
Jensen i 1950 for at overtage posten som forbundsformand.
På kongressen i 1957 afgik Johs. Houdahl på grund af alder og afløstes
som forbundsformand af den faglige sekretær E. Pemann Jensen.
Adr.: Hovedkontoret: Lundsgade 9, Kbhvn 0.

DANSKE SLAGTERMESTRES LANDSFORENING
er stiftet den 6. juni 1915 som en sammenslutning af de hidtidige centralfor
eninger henholdsvis i Jylland, på Fyn, Sjælland og Lolland Falster og omfatter
78 lokalforeninger fordelt over hele landet med et samlet medlemstal på ialt
3155.
Foreningens formål er varetagelse af den private slagterstands interesser og
sikre dens eksistens samt som arbejdsgiverforening gennem forhandling og
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overenskomst med Dansk Slagteriarbejderforbund at fastlægge arbejds- og
lønvilkår for de hos medlemmerne beskæftigede faguddannede arbejdere.
Landsforeningen øver en betydelig indsats for faglig dygtiggørelse af de unge
og har bl.a. taget initiativet til oprettelse af fagkursus på Teknologisk Institut,
hvor mestre, svende og i et vist omfang tillige lærlinge med flere års læretid
bag sig kan deltage i kursus i finere pølsemageri samt tillige modtage undervis
ning i teori, der omfatter faglære, brugen af kølemaskiner, elektroteknik, kalku
lation og bogføring samt kundebetjening.
Man har endvidere foranlediget, at der arrangeres kortere pølsemagerikursus (aftenkursus) i private virksomheder ude omkring i landet for de mestre
og svende, der ikke har lejlighed til at deltage i kursus på instituttet i Køben
havn, og foranlediget at nævnte kursus suppleres med undervisning i kalkula
tion for derved at fremme interessen hos de enkelte mestre for selv at foretage
kalkulationer over de varer, de fremstiller.
I krigsårene med de vanskelige forsyningsforhold herhjemme har repræsen
tanter for landsforeningens bestyrelse ydet en betydelig indsats som medlem
mer af landbrugsministeriets kødforsyningsudvalg, der bl.a. havde til opgave
at foretage en retfærdig fordeling af kød- og flæskemængderne til hjemmeforbruget.
Landsforeningens repræsentanter i kødforsyningsudvalget var den davæ
rende landsformand, Arthur Jensen, Horsens, samt bestyrelsesmedlem nuværen
de landsformand Johs. Rasmussen, Ellinge. I 1947 fratrådte Arthur Jensen og
afløstes af Emil Madsen, Aalborg, der fungerede sammen med Johs. Rasmus
sen indtil udvalget opløstes i november 1949.
Førnævnte repræsentanter for landsforeningens bestyrelse havde tillige sæde
i landbrugsministeriets overvurderingskommissioner, der overvågede klassifi
cering af slagtedyr samt prisansættelserne på markeder og samlestalde overalt
i Danmark.
Uden direkte at være repræsenteret i det daværende Landbrugsministeriets
Baconudvalg havde landsforeningen dog et nært samarbejde med dette udvalg
og kunne øve en indflydelse til gavn for slagtererhvervet.
Da Handelsministeriet i 1947 oprettede et kødnævn, hvis opgave det var i
rationeringsperioden at fastsætte de til enhver tid gældende kød- og flæskerationer til befolkningen, var landsforeningen også her repræsenteret, idet man
på ministeriets opfordring udpegede den daværende landsformand N. J. Klo
ster, Kolding til medlem af kødnævnet.
Under fastsættelsen af maksimalpriser på kød og flæsk ydede landsforeningen
prisdirektoratet al mulig støtte og bidrog gennem talrige prøveslagtninger og
-udskæringer med påfølgende kalkulationer til at fremskaffe et omfattende og
udførligt materiale, der blev lagt til grund for prisansættelserne.
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Som et led i arbejdet for udbygning af den faglige uddannelse har landsfor
eningen virket for oprettelse af værkstedslokaler beregnet til praktisk fagunder
visning som supplering af den undervisning, slagterfagets lærlinge får på de
tekniske skoler, og der er i adskillige byer oprettet sådanne værkstedslokaler.
Også moderniseringen af slagterforretninger og -virksomheder viser lands
foreningen sin store interesse, og man øver en indsats for at få slagterforretnin
gerne indrettet i overensstemmelse med de strengeste sundhedsmæssige krav.
Man opretholder på dette område en nær kontakt med de veterinære myn
digheder om disse spørgsmål, idet man samtidig søger udviklingen ført i et
tempo, så de betydelige investeringer, nyindretningerne kræver, bliver over
kommelige for slagterne.
I erkendelse af den store betydning for folkesundheden, der ligger i, at for
handlingen af fersk kød, flæsk og pålæg sker fra specielt dertil indrettede butik
ker, ser man det som sin opgave at virke for, at forhandlingen af sådanne let
fordærvelige varer forbeholdes slagterbutikkerne.
Danske Slagtermestres Landsforening har også knyttet forbindelser uden for
landets egne grænser og står således tilsluttet Nordisk Slagter- og Kødhandlerunion, der er stiftet i Odense i 1950 på norsk initiativ, og omfatter følgende orga
nisationer, Finlands Kødcentralforbund (Lihakeskusliitto r.y), Norges Slakterog Pølsemakerforbund, Sveriges Charkuteri- och Slakteriidkares Riksförbund
samt Danske Slagtermestres Landsforening.
Unionen afholder årsmøder på skift i de enkelte lande samt specielle arbejds
møder, hvor man udveksler erfaringer på såvel fagligt som forretningsmæssigt
område og derved yder hinanden gensidig hjælp og støtte.
Fra oktober 1956 er landsforeningen tillige iøvrigt sammen med førnævnte
nordiske organisationer optaget som medlemmer af Internationaler Fleischer
meisterverband, der har sekretariat i Wien, og omfatter en lang række europæ
iske landes slagtermesterorganisationer.
Danske Slagtermestres Landsforenings Sekretariat samt det i 1955 oprettede
revisions- og kalkulationskontor har tilhuse Gråbrødreplads 4, Odense.
Foreningen har egen understøttelsesforening, der udbetaler kr. 1500 i be
gravelseshjælp ved et medlems død. Endvidere et hjælpefond med en kapital
på ca. 355.000 kr., hvis renter hvert år fordeles mellem foreningerne i forhold
til medlemstal, for at disse kan anvende beløbet til hjælp for trængende med
lemmer eller enker efter medlemmer.
Landsforeningen har endvidere sit eget ulykkesforsikringsselskab, beliggende
Holbergsgade 7, København, hvor medlemmerne kan tegne ulykkesforsikringer
både for sig selv og for personalet.
Landsforeningen har eget fagblad, »Slagter-Tidende«, der udkommer hver
fredag fra »Eksprestrykkeriet« i Randers og bringer fagligt stof samt meddelel-
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ser til og fra foreningerne. Landsforeningen ledes af en bestyrelse på 15 mand,
hvoraf 7 er fra Jylland, 3 fra Fyn, 3 fra Sjælland og Bornholm og 2 fra Lolland-Falster. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.
Der afholdes et repræsentantmøde hvert år, og de enkelte lokalforeninger er
her repræsenteret i forhold til medlemstal. Repræsentantmødet er landsfor
eningens højeste myndighed og vælger bestyrelsen.
Adr.: Gråbrødreplads 4, Odense.

DE KOMMUNALE OFFENTLIGE SLAGTEHUSES
SAMMENSLUTNING
Sammenslutningen blev stiftet 28. januar 1917 i Fredericia.

Bestyrelse: borgmester C. E. Bjerring, Nyborg (formand)
redaktør V. Behrens, m. b., Kolding
maskintilsynsmand Jens Jensen, m. b., Århus
landsretssagfører P. Svanholm, m. b., Aalborg
folketingsmand R. Lysholt Hansen, m. b., Nykøbing Falster
stadsdyrlæge Oluf Nielsen, Odense
stadsdyrlæge Sv. 0. Koch, Århus.
direktør Hj. Sørensen, m. b., Holstebro
smed H. Lundgren, m. b., Rønne.
Bestyrelsens sekretær: Direktør Erik I. Sørensen.
Adr.: Gyldenløvesgade 11, Kbhvn. V.

DE SAMVIRKENDE DANSKE ANDELS
SVINESLAGTERIER
Det første andelssvineslagteri oprettedes i 1887 i Horsens. I 1890, på hvilket
tidspunkt der eksisterede 15 andelsslagterier, oprettedes Andelsslagteriernes
Fælleskontor, som bl.a. fik til opgave at udarbejde periodiske oversigter over
prisforholdene.
Samvirksomheden, De samvirkende danske Andels-Svineslagterier, blev stiftet i
1897, idet der inden for andelsslagteriernes kreds var opstået et ønske om en
fastere form for samarbejde mellem andelsslagterierne.
Som navnet siger, er samvirksomheden en sammenslutning af danske an
delsslagterier og dertil knyttede virksomheder. Formålet er »ved fælles op
træden at fremme alt af interesse for den virksomhed, som medlemmerne i
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sammenslutningen driver, derunder også ordning af transportforholdene i indog udland, videnskabelige og praktiske forsøg, konsulentvirksomhed, ensartede
regler for regnskaber, produkternes ensartethed og kvalitet m.v.«
Den øverste myndighed er delegeretforsamlingen^ der dannes af delegerede fra
hvert i samvirksomheden stående andelsslagteri. Hvert slagteri har een stemme.
Delegeretforsamlingen vælger bestyrelsen — fællesbestyrelsen — på 11 med
lemmer, hvoraf de 9 er landmænd og 2 slagteridirektører. Bestyrelsen vælges,
således at alle landsdele er repræsenteret. Foreningens udgifter fordeles på
slagterierne i forhold til det antal svin, hvert slagteri har slagtet eller ekspor
teret levende i det foregående år. For de tilknyttede virksomheder fastsættes
kontingentet af bestyrelsen.
I dag omfatter samvirksomheden 62 andelsslagterier og 20 andre virksom
heder med et samlet antal beskæftigede på ca. 10.000 og en årlig omsætning
på godt 2 % milliard kroner.
Andelsslagteriernes Fælleskontor som er samvirksomhedens sekretariat, beskæf
tiger sig med utallige sager, der er af fælles interesse for slagterierne, og det er
naturligt, at det efterhånden har udviklet sig således, at kontoret er blevet
opdelt i »afdelinger« med hvert sit speciale, og med hvert sit udvalg, som
behandler og tager stilling til de specielle problemer.
Af organisationsmæssige opgaver kan nævnes: jævnlige forhandlinger med rege
ringen, med ministerier og med andre myndigheder om problemer af fælles
interesse for slagterierne eller for enkelte af medlemmerne. Det kan dreje sig
om veterinære spørgsmål, om juridiske problemer og meget andet. Slagterierne
er underkastet et stort kompleks af love og bestemmelser i deres daglige virk
somhed — bestemmelser — som tager sigte på en stadig forbedring af produk
tionen — større garanti for sundhed og kvalitet.
I henhold til Landbrugsministeriets baconregulativ føres tilsynet med eks
porten af bacon af baconkontrolien, hvis inspektører ansættes af landbrugsministeriet
og Dommerudvalget ved Flæskebedømmelsen, der består af repræsentanter (slagte
ridirektører) valgt af fællesbestyrelsen og bestyrelsen for privatslagteriernes
organisation. Disse valg er godkendt af landbrugsministeriet.
Fællesbestyrelsen har endvidere i samarbejde med privatslagterierne nedsat
Dommerudvalget ved Fedtbedømmelsen og Kontroludvalget. Dette sidste fører tilsyn
med overholdelsen af reglerne for udskæring af organer og for indvej ningen af
slagtede svin.
Uden det både kontrollerende og rådgivende arbejde, der i en årrække er
udført af disse udvalg og af baconkontrollen, havde danske slagteriprodukter
ikke kunnet opnå det gode renommé, som de har i dag, på verdensmarkedet.
I denne forbindelse skal også nævnes Slagteriernes Forskningsinstitut i Roskilde,
som blev oprettet i 1954 af andels- og privatslagterierne, men dette såvel som
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Arbejdsgiverforeningen er gjort til genstand for særlig omtale i nærværende
skrift.
Landsudvalget for Svineavlens Ledelse blev oprettet i 1931, men i adskillige år
inden den tid var andelsslagterierne ledende i svineavlsarbejdet. Udvalget er
sammensat af repræsentanter -for andelsslagterierne samt landbo- og husmands
foreningerne, og dets opgave er at tilrettelægge det arbejde, der foregår inden
for svineavlen. Formålet med arbejdet er at skabe de bedst mulige avlsdyr med
arvelige anlæg for at give sundt, triveligt og hurtigtvoksende afkom af god
slagtekvalitet. Under udvalget arbejder en stab af konsulenter og lokale avls
centerudvalg. Landskonsulenten i svineavl og hans 9 assistenter fører tilsyn
med de ca. 260 statsanerkendte svineavlscentre, og der udarbejdes hvert år
statistiske og andre beretninger.
Et væsentligt led i svineavlsarbejdet er De tre faste Forsøgsstationer, der ejes
af samvirksomheden og sorterer under hvert sit forsøgsråd. Den daglige ledelse
er undergivet landøkonomisk forsøgslaboratorium. Der arbejdes i nær kontakt
med landbohøjskolens professor i svineavl.
Over Kontroludvalget for de lokale Forsøgsstationer har landsudvalget kontakt
med avlsarbejdet uden for svineavlscentrene, og udsender hvert år beretning
om dette arbejde.
Samvirksomheden udfører fodringsforsøg med svin i samarbejde med land
økonomisk forsøgslaboratorium og lader foretage undersøgelser af svinenes syg
domme — f. eks. nysesyge.
Om al forsøgsvirksomhed aflægges der beretning på det årlige delegeret
møde af professoren i svineavl og forsøgslederne, og resultaterne offentliggøres,
således at de hurtigt kan komme ud til landmændene.
Resultaterne fra fodringsforsøgene benyttes også som grundlag for arbejdet i
demonstrationsbrugene for svinefodring, som findes fordelt over hele landet, og som
er åbne for besøg af alle interesserede.
Et andet af samvirksomhedens formål har været indkøb af råstoffer og for
brugsartikler til slagterierne. I 1931 oprettedes Slagteriernes Fællesindkøbsforening,
som senere er udskilt som selvstændigt selskab, hvis daglige ledelse varetages
af direktør S. Villekold. Foreningen har også tilslutning af privatslagterierne og
har en årlig omsætning på ca. 30 millioner kroner.
Foreningen Andelsslagteriernes Kødfoderfabriker er tilsluttet samvirksomheden,
og fælleskontoret virker som foreningens sekretariat. For Sammenslutningen af
Blodalbuminfabriker virker fælleskontoret som sekretariat og assisterer ved gen
nemførelsen af eksportforretningerne.
Andelsslagteriernes fire forsikringsselskaber har hver deres egne vedtægter.
Ulykkesforsikringens virksomhed går tilbage til 1899. Søforsikringen er i realiteten
lige så gammel, men blev først oprettet som selskab i 1914, samtidig med
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krigsforsikringen. Brandforsikringen blev startet i 1930. Den totale brandforsik
ringssum er i 1957 godt 500 mill. kr.
Landsnoteringsudvalget vælges på delegeretmødet og har 6 medlemmer, heraf
2 landmænd og 4 slagteridirektører. Udvalget fastsætter landsnoteringen for
svin, hvilket vil sige den pris, andelsslagterierne betaler producenterne for de
leverede svin.
Igennem årene har også andre opgaver end de her omtalte været pålagt
fælleskontoret. Der kan nævnes baconudvalget og fedteksportudvalget, som i 1950
efterfulgtes af Eksport-Svineslagteriernes Salgsforening, der vil blive særskilt omtalt,
samt svinereguleringsudvalget (fra 1933 til 1940).
Samvirksomheden har repræsentanter i adskillige bestyrelser og udvalg, f.
eks. i Landbrugsraadet, Andelsudvalget, Husdyrbrugsudvalget, Oxexport m.
fl., hvis arbejde berører slagteriernes virksomhed.
Det er et vidt forgrenet virkefelt, fælleskontoret har, med kontakter på den
ene side til regeringen og andre offentlige myndigheder og på den anden side
til alle grene af erhvervslivet — herunder branchens detailhandlerorganisa
tioner. De dispositioner, der træffes, vedrører spørgsmål af overordentlig stor
betydning ikke alene for slagterierne og landbruget, men for hele landet.
Fælleskontorets daglige leder er direktør H. Behnke.
Adr. : Axelborg, Kbhvn. V.

DE SAMVIRKENDE DETAILHANDLERFORENINGER
FOR SLAGTERE OG VIKTUALIEHANDLERE
Foreningen hed i starten tillige øst for Storebælt, men dette er senere udgået.
Stiftelsen skete i Ringsted den 19. oktober 1949 og var en sammenslutning
af forskellige lokale viktualiehandlerforeninger, man følte sig ofte tilsidesat
idet provinsens viktualiehandlere ikke var representeret noget sted i de mange
udvalg der dengang var rådgivende for myndighederne. Det var i restriktio
nernes tid og der var nok opgaver at tage fat på. Initiativet til starten udgik fra
Slagelse og Køge, hvor der var ret store lokalforeninger, foreningens første
formand var viktualiehandler Karl V. Petersen, Slagelse, denne afløstes i 1949
af slagtermester K. Jørgensen, Fåborg, denne gik dog på grund af sygdom ret
hurtigt af og afløstes af viktualiehandler Eide Jakobsen, Køge, der var formand
indtil 1957, hvor han overgik til Høkerforeningen i København, foreningens
nuværende formand er atter blevet Karl V. Petersen, Slagelse.
Foreningen har navnlig helliget sig viktualiehandlens interesser og har været
-en ivrig forkæmper for torvehandlens afskaffelse ligesom man har taget ivrig
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del i arbejdet for at det blev de godkendte butikker der kom til at handle med
de varer der rettelig hører hjemme i slagter og viktualieforretningerne og ikke
hos købmændene.
Foreningen udgiver medlemsbladet »Viktualiehandleren« der kommer til alle
viktualiehandlere, nuværende redaktør er Finn Soelberg, Køge.
Foreningen optager alle selvstændige viktualiehandlere i provinsen. Da for
eningen er en detailhandler organisation er den tilsluttet »De danske Handels
foreningers Fællesorganisation« og er gennem denne representeret i de råd og
nævn der behandler detailhandlens interesser.
Adr.: Hellig Andersvej 4, Slagelse.

EKSPORT-SVINESLAGTERIERNES SALGSFORENING
Helt op til mellemkrigsårene — bortset fra tiden omkring den første verdens
krig — foregik afsætningen af landbrugsprodukterne til eksport under forholds
vis frie former uden nævneværdig indgriben fra de statslige myndigheders side,
men da England som følge af den økonomiske verdenskrise i begyndelsen af
1930rne indførte kontingentering af sin import, medførte dette for Danmarks
vedkommende bl.a. oprettelsen af de landbrugsministerielle eksportudvalg,
herunder baconudvalget ogfedteksportudvalget.
Eksportkontrollen med alle slagteriprodukter blev af landbrugsministeriet
overdraget til baconudvalget og fedteksportudvalget, og efter den anden ver
denskrigs udbrud i september 1939 blev eksportsalget af bacon og svin centra
liseret i baconudvalget. Efter besættelsen den 9. april 1940 blev baconudvalgets
kontrol med eksporten udvidet til alle danske slagteriprodukter med und
tagelse af specielle konserveskontingenter samt visse affaldsvarer, bl. a. tarme,
for hvilke fedteksportudvalget gav udførselstilladelse.
Efterkrigstidens lettelser i handelssamkvemmet, liberaliseringsbestræbelserne
og de politiske forhold i Danmark gjorde det i løbet af 1949 klart, at eksport
udvalgene ikke kunne fortsætte som landbrugsministerielle. Denne situation
gav anledning til drøftelser mellem landbrugets organisationer om oprettelse
af egne eksportforeninger til at afløse de landbrugsministerielle eksportudvalg.
Drøftelserne mellem slagterierne, andels- og privatslagterierne, og landboog husmandsforeningerne resulterede i oprettelsen af Eksport-Svineslagteriernes
Salgsforening. Erfaringerne fra de forløbne år havde vist, at et samarbejde om
eksporten mellem slagterierne, således som det havde fundet sted i eksport
udvalgene, var af stor værdi ikke alene for landbruget, men for landet som
helhed. I særdeleshed ville en central salgsorganisation være nødvendig i sam
handelen med de lande, der havde centralt indkøb.
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Salgsforeningens love blev vedtaget på stiftermøde og generalforsamling den
22. februar 1950. Organisationens formål er varetagelse og fremme af med
lemmernes interesser ved afsætningen til eksport af svin af alle kategorier, af
fald, tarme og fedt samt andre produkter af enhver art fremstillet helt eller
delvis heraf. Med hensyn til gennemførelsen af nævnte formål fremhæves :
1. at organisationen selv eller gennem andre eksportører, herunder medlem
merne, foretager salg af medlemmernes produkter til eksport,
2. at organisationen forhandler med danske og/eller udenlandske myndig
heder eller organisationer om afsætningsforhold,
3. at organisationen arbejder for formålstjenlig kvalitetsforbedring og stan
dardisering af medlemmernes produkter og gennemfører den nødvendige
kontrol dermed,
4. at organisationen iøvrigt i forekommende tilfælde varetager svineproducenternes almindelige produktions- og afsætningsinteresser.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som dannes af 9 med
lemmer af andelsslagteriernes fællesbestyrelse og 4 medlemmer af privatslag
teriernes organisations bestyrelse samt en repræsentant for De samvirkende
danske Landboforeninger og en repræsentant for De samvirkende danske
Husmandsforeninger.
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 5 fra andelsslagterierne og 2 fra privat
slagterierne samt et medlem valgt af De samvirkende danske Landboforeninger
og et medlem valgt af De samvirkende danske Husmandsforeninger.
En af Salgsforeningens vigtigste opgaver har siden starten været tilrettelæg
ningen af baconleverancerne til Stor-Britannien, men også på tredielandsmarkederne
har salgsforeningen i de forløbne år haft et betydeligt salg af svin, søer og andre
slagteriprodukter. Den årlige omsætning har i 1956 og 1957 andraget ca.
1.500.000.000 kroner.
Salgsforeningen har samarbejdet med de private eksportører forsåvidt angår
eksporten til tredielands-markederne. Over Kødkonservesfabrikernes Eksport
sammenslutning er der nær kontakt med konservesindustrien, og forsåvidt
angår områder, der berører hjemmemarkedets forsyning med flæsk, er der
jævnlig kontakt med branchens detailhandlerorganisationer.
Salgsforeningens daglige leder er direktør H. Behnke.
Adr. : Axelborg, Kbhvn. V.
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FORENINGEN AF SENNEPSFABRIKANTER
I DANMARK
Foreningen er stiftet 23. november 1914. Blandt dens formænd kan nævnes;
fabrikant Chr. E. Christiansen, Københavns Sennepsfabrik, fabrikant V.
Hey, A/S Nissens Fabriker, og fra 1950 direktør Knud Strandberg, W. Bähncke & Co.s Fabriker A/S.
Foreningens formål er varetagelse af standens interesser.
Adr. : Jagtvej 115, Kbhvn. N.

KONSERVESINDUSTRIENS INFORMATIONSKONTOR
Informationskontoret, der blev oprettet den 1. januar 1958, er etablerer
gennem et samarbejde mellem kødkonservesindustrien, frugt- og grøntkonservesindustrien og blikvareindustrien, og dets væsentligste opgave er at virke?
som oplysende og formidlende led i forholdet til forbrugerne på hjemme
markedet. Det sker bl. a. ved artikler i pressen, ved foredragsvirksomhed og
andre former for informationstjeneste, således at der derigennem skabes en.
mere direkte kontakt med den danske husmoder.
Adr.: Halmtorvet 13, Kbhvn. V.

KREATURHANDLERNES LANDSFORENING
Den første kreaturhandlerforening i Danmark menes at være blevet oprettet
i 1806, men erhvervet som sådan kan føres helt tilbage til det 11. århundrede.
1914 kunne datere den største enkeltmands eksport, udført af en såkaldt Ber
liner Nissen, men først i 1932 begyndte forskydningen over imod den nu
værende udvikling med oprettelsen af landbrugets første købs- og salgsorga
nisation for kød og flæsk under navnet Danske Landbrugeres Kødforsyning (D.L.K.).
Gennem årene har den rent praktiske udførelse af kreaturhandelen undergået
en udvikling, der nøje svarer til den udvikling, der har præget trafikmidlerne.
Udviklingen fra ældre tiders pjaltede kvægdrivere, der til fods i al slags vejr
drev løsgående mængder af dyr langs de såkaldte okseveje fra Skagen og helt
ned til Midttyskland, til nutidens kreaturhandlere med nystrøget flip og hvid
kittel er en tro kopi af den tilsvarende udvikling fra træklampede træsko, over
jernbeslåede fedtlæderstøvler, 2-hjulede kærrer, 4-hjulede kassevogne og mere?
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luksusbetonede køretøjer, til moderne jernbanevogne, motorskibe og lastbiler
til kreaturtransport, med hvilke de nævnte strækninger fra uger til fods er
reduceret til dage og timer.
Kreaturhandlernes Landsforening blev oprettet den 4. marts 1948 på initiativ
af formanden for Fyns Stifts Kreaturhandlerforening, kreaturhandler Anton
Christiansen, Årup. Baggrunden for sammenslutningen af de 14 bestående
lokalforeninger, der strækker sig over hele Jylland, Fyn og en del af Sjælland.
Landsforeningen afholder hvert år i februar måned ordinært repræsentant
skabsmøde, på hvilket der bl. a. finder nyvalg, eventuelt genvalg, af besty
relse sted. Gennem årene har landsforeningen udvidet sit kompetenceområde
bl. a. ved i 1949 at konstituere sig med et forretningsudvalg på 3 medlemmer^
udvidet til 5 medlemmer i 1955. Endvidere er der i 1957 oprettet et 3-mands
udvalg til at søge kontakten mellem Danske Slagtermestres Landsforening og Dansk
Eksportør- og Kød-Grossistforening udvidet. I 1951 var organisationsudviklingen
i udlandet så fremskreden, at Europæisk Kreaturhandlerunion blev en kendsger
ning. Landsforeningen blev dog først tilsluttet i 1954.
Nuværende landsformand: Ingv. Vinderslev.
Adr. : Hornbæk pr. Randers.

KØDKONSERVESFABRIKERNES EKSPORT
SAMMENSLUTNING
Samtidig med påbegyndelsen af den første eksport af dåseskinker til U.S.A,
i slutningen af trediverne etableredes der et samarbejde imellem de hervæ
rende interesserede virksomheder vedrørende salgsformer, priser m. v.
Da konserveseksporten efter krigen atter kom igang og på en relativ kort
tid tog et betydeligt opsving, blev dette samarbejde genoptaget, men efter
hånden som flere og flere virksomheder optog en produktion af kødkonserves
og flere og flere varer så dagens lys og til vidt forskellige markeder, slog dette
samarbejde ikke til, og med den gamle kerne som grundlag blev der taget
initiativ til oprettelsen af Kødkonservesfabrikernes Eksportsammenslutning, som så
dagens lys ved den stiftende generalforsamling den 1. juni 1951.
Som medlemmer kan optages enhver virksomhed, der af Landbrugsmini
steriet er autoriseret til at producere kødkonserves med eksport for øje, og som
medlemmer står idag samtlige de eksportsvineslagterier, som har konserves
produktion samt alle private fabriker på et par enkelte undtagelser nær.
Eksportsammenslutningen har til formål, uden at gribe ind i enkeltvirksom
hedernes ret til selvstændigt at handle og disponere overfor såvel udenlandske

271

som indenlandske interesser, at varetage medlemmernes interesser i spørgsmål,
der angår eksporten af hermetisk kødkonserves af egen produktion.
Herudover søger sammenslutningen gennem fastsættelse af priser på visse
varer og på visse markeder samt gennem udsendelse af vejledende priser at
søge de enkelte virksomheder placeret i et fornuftigt prisniveau for derigennem
at søge forhindret underbud fra enkelte virksomheder, som kan virke til skade
for hele branchen.
Spørgsmålet om kvalitet har siden sammenslutningens stiftelse været om
fattet med den allerstørste interesse af såvel bestyrelsen som de enkelte med
lemmer, og der arbejdes til stadighed på højnelsen heraf.
Samtlige virksomheder har underkastet sig en frivillig kvalitetskontrol, der
foregår på Slagterilaboratoriet på Den kgl. veterinære Landbohøjskole, sam
tidig med at der føres en yderligere kontrol gennem udtagning af prøver i
havnene.
Herudover deltager eksportsammenslutningen i driften af Slagteriernes
Forskningsinstitut i Roskilde, idet sammenslutningen forestår den del af in
stituttet, der beskæftiger sig med kødkonserves og charcuterivarer.
På det allersidste har eksportsammenslutningen taget den opgave op at
forestå en propaganda for større forbrug af kødkonserves på det det danske
hjemmemarked. Dette sker i samarbejde med den danske blikvareindustri og
frugt- og grøntkonservesindustrien i Danmark og har blandt andet resulteret
i en annonce- og informationskampagne i efteråret 1957, som vil blive fortsat
i de kommende år.
Herudover har de tre industrier i samarbejde oprettet Konservesindustriens
Informationskontor, som skal være kontaktled mellem producent og forbruger,
og ikke mindst er det hensigten, at informationskontoret skal stå til rådighed
for den danske presse, herunder såvel dagblade som ugeblade og tidsskrifter.
Som tidligere nævnt repræsenterer eksportsammenslutningen såvel andels
virksomheder som private fabriker, og dette giver sig udtryk i bestyrelsens
sammensætning, idet sammenslutningens formand til enhver tid er direktøren
for Andelsslagteriernes Fælleskontor og viceformanden er direktøren for Kød
industriens Fabrikantforening. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges af eksport
svineslagterierne og de dertil knyttede virksomheder og 3 medlemmer af de
private konservesfabriker, og det 7. bestyrelsesmedlem, der vælges for et år
ad gangen, udtages indenfor den af de to grupper, der i det foregående kalen
derår har haft den største samlede eksport af hermetisk produktion, beregnet
efter værdien.
Adr.: Axelborg, Kbhvn. V.
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KØD- OG FLÆSKEBRANCHENS FÆLLESUDVALG
Samarbejde over en bred front er vel ikke det, der tidligere mest har kende
tegnet kød- og flæskebranchen; tværtimod har vel den gamle slagtermentalitet
om den enkeltes selvbestemmelsesret i høj grad præget alle afskygninger inden
for branchen.
Det er da også karakteristisk, at først omkring 1950 fandt organisationerne
hinanden i spørgsmålet om en fælles optræden overfor bl.a. det daværende
prisdirektorat, og dette samarbejde er senere på en række andre områder,
hvor fælles interesser gjorde sig gældende, fulgt op, og selv om der ingen love
og statutter forefindes, må man vel i dag indrømme, at kød- og flæskebranchens fællesudvalg er en realitet, når det gælder forhandlinger med myndig
heder, institutioner og andre større organisationer.
Udvalget fremkommer gennem et samarbejde mellem:
Dansk Eksportør- og Kødgrossistforening,
Danske Slagtermestres Landsforening,
Høkerforeningen i København,
Københavns Slagterlaug,
Kødindustriens Fabrikantforening,
De samvirkende Detailhandlerforeninger for Slagtere og
Viktualiehandlere, og
Slagtermesterforeningen for København og Omegn.

Udadtil har samarbejdet kun sjældent givet sig udtryk, enkelte gange dog
overfor Monopoltilsynet, forskellige forbrugerorganisationer m.fl., men indad
til har der organisationerne imellem trods forskellige interesser og synspunkter
i mangt og meget været et godt samarbejde og en nærkontakt, hvilket utvivl
somt ofte har været til gavn for helheden, ikke mindst når de enkelte organisa
tioner, hvad ofte har været tilfældet, har kunnet se bort fra snævre egen
interesser.
Udvalget er således et ungt skud på den gamle slagterstamme, men en fortsat
udbygning af dette kollegiale samarbejde vil sikkert til sin tid placere udvalget
som et centralorgan for hele branchen.
Adr.: Halmtorvet 13, Kbhvn V.

SLAGTERFAGETS FÆLLESUDVALG
Ved lærlingeloven af 7. maj 1937 indførtes fagligt tilsyn med lærlingeuddan
nelsen gennem nedsættelse af de såkaldte faglige fællesudvalg — et for hvert
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fag eller branche. Udvalgene består aflige mange repræsentanter for arbejds
giver- og arbejderorganisationer.
For slagterfagets vedkommende nedsattes det første udvalg den 9. november
1937 med ialt 8 medlemmer, heraf 4 repræsentanter for Slagterlauget i Køben
havn og Slagtermesterforeningen for København og Omegn, Danske Slagter
mestres Landsforening, Andels- og Privatslagteriernes Arbejdsgiverforeninger,
Kødindustriens Fabrikantforening og Tarmhandlerforeningen i Danmark samt
4 repræsentanter for Dansk Slagteriarbejderforbund. Udvalget vælger i eller
uden for sin midte selv sin formand. Kan enighed ikke tilvejebringes om valget
af en formand, udpeges denne af den faste voldgiftsret. Udvalgets opgave er
at være rådgivende overfor arbejdsministeriet, handelsministeriet, arbejdsdirek
toratet samt lærlingeraadet med hensyn til alle spørgsmål vedrørende lærlinge
uddannelsen og lærlingebeskyttelsen.
Med denne og andre bestemmelser var der nok at tage fat på for det ned
satte udvalg. Svendeprøver blev obligatoriske med skuemestre fra både mestre
og svende. Et svendeprøveregulativ skulle udarbejdes ved forhandlinger med
det i henhold til loven af 1937 nedsatte lærlingeråd og handelsministeriet, og
efter mange forhandlinger organisationerne og myndighederne imellem, god
kendtes det første svendeprøveregulativ af ministeriet den 5. januar 1940 med
ikrafttræden den 1. april 1940.
Samtidig udarbejdedes de nærmere regler for valg og godkendelse af skue
mestre, prøvens tilrettelæggelse, karakterberegning etc.
De konkrete bestemmelser i regulativet om den praktiske uddannelse var et
fremskridt fra de mere vage regler, der forefandtes i forskellige kollektive lær
lingeoverenskomster, og der blev udarbejdet ensartede svendebreve, som ud
stedes af udvalget på 4 sprog. For at animere lærlingen til flid og dygtighed
indførtes en diplomordning med uddeling af sølvmedalje for lærlinge, der
bestod svendeprøven med udmærkelse.
En anden opgave for udvalget var undervisningen på de tekniske skoler
rundt omkring i landet. Denne lod en hel del tilbage at ønske. Klasserne var
meget blandede med elever fra mange fag og på forskellige alderstrin, og faglig
undervisning var der meget lidt af.
Allerede i 1920erne havde slagtermestrenes organisationer interesseret sig
for den faglige undervisning og fik oprettet en fagskole på Teknologisk Institut
i København, hvor der blev afholdt kursus og blev givet undervisning i prak
tiske fag og faglig teori. Dette udviklede sig senere til den nuværende Slagter
fagets Fagskole, som godkendtes som sådan af handelsministeriet i 1940.
Udvalget besluttede at tage spørgsmålet om undervisningen, navnlig i pro
vinsen, op med Tilsynet for Haandværkerundervisningen og søge at få indført
en faglig betonet undervisning. De første forhandlinger fandt sted i 1942.
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Det kneb lidt med at få princippet gennemført for faget, bl. a. var spørgsmålet
om faglærere et problem.
Udvalget tog derefter initiativet til gennem organisationerne at få indkaldt
ansøgninger fra egnede folk og foranledigede kursus for faglærere afholdt for
disse på Teknologisk Institut i København. Det første kursus, hvortil organisa
tionerne ydede bedrag, fandt sted i 1943 med 22 deltagere, der efter kurset
optog undervisningen på de tekniske skoler i provinsen. 1947 afholdtes et lig
nende kursus med 25 deltagere, og dette er senere efterfulgt af andre.
Efter at den første skoleplan med faglig undervisning af 18.3.43 var udarbej
det efter forhandling med Statens Tilsyn for Haandværkerundervisning, og
den havde virket nogen tid, viste det sig efter udtalelser fra tilsynet »at den
trods det, at det var noget forholdsvis nyt i skolerne, havde virket forbausende
godt«, og der er ingen tvivl om, at den fagteoretiske undervisning og de prak
tiske øvelser, der indførtes i skoleplanen samtidig med oprettelse af fagklasser,
har gavnet den faglige uddannelse betydeligt.
Den første skoleplan omfattede en 2-årig undervisning. I 1954 førtes nye
forhandlinger med tilsynet, der resulterede i en ny udvidet 3-årig skoleplan
omfattende de 3 første læreår og ialt 450 undervisningstimer, hvoraf 325 timer
omfattende fagundervisningen i materiallære, kalkulation og praktiske øvelser.
Den nødvendige installation for praktisk undervisning er oprettet på en række
skoler. Andre steder er spørgsmålet løst ved at mesterorganisationernes med
lemmer eller slagterier, har stillet lokaler, maskiner og materiale til rådighed.
Faglærerne udfører i samarbejde med skolernes ledelse et for faget meget
værdifuldt arbejde. Fra tilsynets side oprettedes der med den faglige undervis
nings indførelse en tilsynsførende konsulenttjeneste med besøg på skolerne. Nu
afdøde konsulent K. G. Mikkelsen udførte her for tilsynet og faget et mange
årigt, fortjenstfuldt arbejde.
Foruden de rent faglige spørgsmål behandler udvalget året igennem en
række sager, som indberettes til dette fra mestre, værger, mester- og fagorgani
sationer, arbejdsanvisningskontorer, arbejdsdirektoratet, lærlingerådet og mi
nisteriet, sager der kan dreje sig om uoverensstemmelser mellem læremester og
lærling, overtrædelse af uddannelsesregler, forsømmelser, godkendelse af lære
steder, voldgiftssager etc., og som man ønsker udvalgets stilling til.
Udvalgets sekretariat sørger for indkaldelse til møder, mødereferater, ind
kaldelse til svendeprøver, udstedelse af svendebreve, indberetning til myndig
hederne om påbegyndte og afsluttede læreforhold, oprettelse af arkiv over
beståede svendeprøver etc.
I spørgsmålet om de store årgange har fællesudvalgets medlemmer deltaget
i en række møder i Arbejdsmarkedskommissionen, som i forståelse med ud
valget har udarbejdet overslag over den ønskelige tilgang til faget i den kom-
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mende tid. Det kan siges, at tilgangen til faget hidtil (1. januar 1958) har været
tilfredsstillende.
Med den nye lærlingelov af 2. oktober 1956 er der sket flere ændringer i
loven af 1937. Den væsentligste ændring er bestemmelsen om ændring i skole
undervisningen, efter hvilken der efter 8 års forløb fra lovens ikrafttræden skal
indføres obligatorisk dagundervisning på grundlag af de indvundne erfaringer.
Dette er en ny og ikke ubetydelig opgave, som udvalget for sit vedkommende
allerede beskæftiger sig med, og forhåbentlig løses denne også på en for alle
parter tilfredsstillende måde. Alle er vist enige i, at uddannelse og dygtiggørelse
er en hovedhjørnesten for fagets virke og fremgang, og at bestræbelser for
fremme heraf bør støttes i den udstrækning, det er praktisk og økonomisk
muligt.
Udvalgets adresse er: Slagterfagets Fællesudvalg, Andelsslagteriernes Fælles
kontor, Axelborg, København V.
Den daglige ledelse af sekretariatet forestås af udvalgets formand for tiden,
direktør S. Villekold, København.
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ERHVERVSARKIVET I ÅRHUS
Erhvervsarkivet er en selvejende institution oprettet 1948. Forud for op
rettelsen var gået et betydeligt indsamlingsarbejde udført gennem den i 1942
nedsatte »Komite til oprettelse af et erhvervsarkiv i Århus«.
Erhvervsarkivets formål er dels at indsamle, ordne og registrere arkiver
hidrørende fra dansk erhvervsliv i videste forstand for at gøre disse tilgænge
lige for forskningen, dels at drive videnskabelige studier inden for økonomisk
og social historie. Erhvervsarkivet rummer og modtager arkiver fra hele
landet fra organisationer, erhvervsvirksomheder og privat-personer, hvis virke
fortrinsvis falder inden for erhvervslivet. De indsamlede arkiver, der i tid
spænder fra midten af det 17. århundrede til 1949, er tilgængelige i den ud
strækning, som de hidtidige ejere har fastsat ved arkivernes aflevering.
Indtil 1957 havde Erhvervsarkivet lokaler med magasiner, der rummer
omkring 3000 m hylder, i Aarhus universitets bygninger. På grund af plads
mangel i forbindelse med stadige udvidelser har arkivet nu overtaget den ned
lagte Hammelbanes bygninger, hvor der er indrettet magasiner, kontorer og
læsesal med håndbibliotek pa ca. 11000 bd. Læsestuen er åben 10-15,lørdag
10-13.
Om arkivets virksomhed gives der årligt meddelelser i »Erhvervs-histo
risk årbog«. Årbogen bringer også erhvervshistoriske artikler og behandler
arkivspørgsmål.
Formand: Borgmester Sv. Unmack Larsen.
Næstformand og tilsynsførende: Rigsarkivar, dr. phil. Svend Aakjær.
Arkivarer: Mag. art. Vagn Dybdahl (leder),
Cand. mag. Finn H. Lauridsen.
Registrator: Sigurd Jensen.
Adr.: Carl Blochsgade, Århus.

FORENINGEN AF EN GROS HANDLERE
I KØBENHAVNS FLÆSKEHAL
Foreningen stiftedes i sin nuværende formi 1918. Formålet er grundigt at yde
medlemmerne hjælp og støtte til fri, uhindret udøvelse af deres næringsvej som
en gros handlere i flæskehallen, samt i det hele at værne om fælles interesser.
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Som medlemmer af foreningen kan optages indehavere og medindehavere
af firmaer, der driver en gros handel i Københavns Flæskehal, forsåvidt ved
kommende ikke er ansat hos eller interesseret i et firma, hvis indehaver ikke
er medlem af foreningen. I særlige tilfælde kan salgsledere i firmaer, hvis inde
havere i forvejen er medlemmer, optages som medlemmer.
Ethvert medlem er forpligtet til på forlangende af bestyrelsens formand at
tiltræde og underskrive den af foreningen smedlemmer den 9. april 1918 ved
tagne overenskomst angående forskellige forhold vedrørende handel i eller
fra Københavns Flæskehal, ligesom ethvert medlem er underkastet de ændrin
ger i nævnte overenskomst, som til enhver tid måtte blive vedtaget på lovlig
måde.
Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen,
således at der hvert år afgår henholdsvis to og tre medlemmer af bestyrelsen.
Denne består for tiden af grosserer Holger P. Andersen som formand, grosserer
Chr. Kreilgaard som næstformand og grosserer Einer Rasmussen som sekretær.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er grosserer Rich. Boyer og grosserer Børge
Harbo Pedersen, suppleant er grosserer Einer Fröberg. Foreningens forret
ningsfører har i en lang årrække været disponent Anders Mogensen.
Adr. : Flæsketorvet 84, Kødbyen, Kbhvn. V.

FORHANDLERE AF SLAGTERIPRODUKTER
I KØDBYEN
Foreningen, hvis formål er at varetage fælles interesser for forhandlere af
slagteriprodukter i Kødbyen stiftedes den 2. december 1938.
Enhver person eller ethvert selskab, der driver handel med slagteriproduk
ter i Kødbyen, kan optages som medlem.
Bestyrelsen består af tre medlemmer, der vælges for et tidsrum af tre år.
De afgår skiftevis. Genvalg kan dog finde sted.
Ved forhandlinger med myndighederne skal foreningen — hvis ikke sær
ligt udvalg er nedsat — være repræsenteret af mindst to medlemmer, hvoraf
mindst eet fra bestyrelsen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar.
Mødeberettigede er samtlige indehavere eller ledere (direktører, forretnings
førere, prokurister) af de som medlemmer optagne virksomheder. Hvert med
lem har dog kun een stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
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Bestyrelsen består for tiden af prokurist S. Ludvigsen (fa. Kaj Petersen)
som fungerende formand. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er direktør Mads
Nielsen (fa. Schaub & Co.) og grosserer Emil Penter (fa. Brdr. Penter).
Adr.: Flæsketorvet 9, Kødbyen, Kbhvn. V.

HØKERFORENINGEN I KØBENHAVN
Høkerforeningen i København eller Høkerkorporationen som det hed ved
stiftelsen er en af landets ældste foreninger, idet den er startet 30. juni 1817 og
således er landets ældste detailhandlerforening.
Medens man i starten nærmest kæmpede for livet for at beholde de rettig
heder man møjsommeligt havde opnået for at handle med flæsk, som hidtil
havde været forbeholdt slagterne, så skete der senere en vis deling af foreningen,
hvor den ene part varetog de handelsmæssige interesser og den anden mere gik
ind for at skabe en stiftelse og et hjælpefond, man ville forhindre at branchens
ældre kom under fattigforsorg.
Disse to grene blev dog ved et dygtigt og indsigtsfuld arbejde af den davæ
rende formand for det faglige, P. C. Bunch, samlet og P. C. Bunch blev den
første formand for Høkerforeningen i København, som navnet nu blev og man
rådede nu over såvel en stiftelse som hjælpefond og begravelseskasse.
Høkerforeningen er nu ejer af en række ejendomme i Lipkesgade i Køben
havn, hvor man dels har kontorer, fagskole og mødesal, men også en række fri
boliger for branchens ældre.
Udviklingen har stadig præget viktualiebranchen, som det nu hedder, den
gamle spækhøkerbutik som vi kender fra H. C. Andersens tid er væk og tilbage
står den moderne fødevarebutik, med stål og glas og i takt med denne udvikling
er Høkerforeningen også gået frem.
Høkerforeningen er en detailhandlerorganisation og varetager som sådan
branchens interesser, til fremme af dette er man tilsluttet »de danske Handels
foreningers Fællesorganisation« og er derved representeret i alle de råd og nævn
der behandler detailhandelens interesser ligesåvel som man derved opnår på
taleret og udtaleret overfor handelens love, såsom lov om illoyal handel og
reklame, næringsretslige sager o. s. v., man har desuden sæde i noterings
udvalgene for flæsk og fjerkræ og i handelsministeriets udvalg for handel med
lynfrosne fødevarer og flere andre.
Høkerforeningen udgiver medlemsbladet »Høkeren« der udkommer en gang
om ugen til alle medlemmer, autoriteter og pressen, redaktør Anders Rasmus
sen.
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Desuden udgives hvert år en bog, der foruden oplysninger om foreningen
og dens medlemmer også indeholder oplysning om nye love og vedtægter for
branchen m. m.
Høkerforeningens fagskole, blev for at opfylde et længe næret ønske om bed
re undervisning af foreningens medlemmer, etableret 21. februar 1955.
Skolen arrangerer kurser i pølsemageri, charcuteri, dekoration af varer til
udstilling og smørrebrød, endvidere teoretiske kursus i en lang række fag som
varekundskab, salgsteori, butikspyntning og skilteskrivning.
Forsøgsvis har man indført sprogkursus med henblik på det ordforråd der
anvendes under ekspedition i butikkerne.
Skolen ejes og drives af Høkerforeningen i forbindelse med et fagskoleudvalg,
valgt fra bestyrelsens rækker, formand Børge Willumsen.
Høkerforeningens skyttelav er en selvstændig forening, dog optager den kun
medlemmer af selve Høkerforeningen, lavets opgave er at fremme interessen
for skydesporten samt fremme kammeratskabet mellem kollegerne.
Høkerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesse, samt yde
hjælp og støtte til foreningens gamle og trængende medlemmer.
Til sidstnævnte formål råder foreningen over en lang række legater der kan
ydes til disse medlemmer, endvidere har man et rejselegat for unge der ønsker
at videreuddanne sig udenfor landets grænser, samt et flidslegat for elever der
afslutter deres uddannelse med handelsmedhjælper eksamen.
I Høkerforeningens hus er til stadighed bortgivet ca. 60 friboliger for såvel
ægtepar som enlige.
Høkerforeningens kontor Lipkesgade 14 er til medlemmernes disposition med
råd og vejledning i såvel faglige som forretningsmæssige og juridiske spørgsmål,
der er til kontoret knyttet en fast jurist,landsretssagfører Bernt Wass, en teknisk
og faglig konsulent fabrikant L. Fischer og faglærer Sv. Aa. Juhl.
Under etablering er et regnskabskontor samt et finanseringsfond til hjælp
ved ombygninger og nyetableringer.
Høkerforeningens daglige arbejde og forretninger, samt skolens virke ledes
af forretningsfører Eide Jakobsen.
Høkerforeningens bestyrelse består af 10 medlemmer, og dens formand er
viktualiehandler Paul Mouvielle, Østergade 59.
Høkerforeningen har endvidere sin egen tyveriforsikring, der for et minimalt
beløb forsikrer varetransporter for medlemmerne.
Adr.: Lipkesgade 14, Kbhvn. 0.
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KØDINDUSTRIENS FABRIKANTFORENING
Under navn af Foreningen af Pølsefabriker og Fedevaregrossister i København op
rettedes den 16. december 1909 en arbejdsgiverforening, hvis formål fortsat er
gældende for foreningens virke idag, nemlig at tilvejebringe fredelige arbejds
forhold i faget ved opretholdelse af den naturlige og retfærdige ligevægt mel
lem arbejder og arbejdsgiver, samt at yde gensidig bistand under arbejdskon
flikter.
Allerede under første verdenskrig viste det sig at være af overordentlig be
tydning, at branchen stod sammen om disse opgaver, hvortil kom, at de særlige
forhold førte til, at man på medlemmernes vegne påtog sig en række opgaver i
forbindelse med de daværende restriktions- og kvoteringsordninger.
I årene mellem de to store krige virkede foreningen først og fremmest som
arbejdsgiverforening, men søgte naturligt herudover at løse en række opgaver
af fælles interesse ved forhandlinger med de respektive myndigheder, institutio
ner og lign.
I 1950 tog foreningen navneforandring til Kødindustriens Fabrikantfor
ening og i forbindelse med en række lovændringer blev det samtidig bestemt, at
foreningen skulle varetage en brancheforenings opgaver. Samtidig skiftede
foreningen struktur fra at være en ren københavnsk forening til at omfatte de
private fabriker i hele landet.
Medens opgaven som arbejdsgiverforening fortsat anses som det primære, har
forholdene imidlertid ført til, at branchemæssige opgaver af en ganske anden
karakter i højere grad end tidligere beskæftiger foreningens ledelse.
Foreningen har altid ønsket at virke for så frie handelsvilkår som vel muligt,
og man har derfor i vid udstrækning vendt sig imod efterkrigstidens restriktio
ner, hvad enten det drejede sig om de nu ophævede rationeringsordninger m.v.
på hjemmemarkedet, eller det drejer sig om en række af de for eksporten fortsat
gældende restriktioner.
Ydermere har sammenholdet været af allerstørste betydning, når det drejede
sig om at skabe de gunstigste arbejdsvilkår for fabrikerne, i forhandlinger med
sundhedsmyndighederne, Veterinærdirektoratet og lign, stats- og kommunale
myndigheder.
I de senere år har der i fællesskab været udfoldet stærke bestræbelser for en
gennemført rationalisering af industrien, hvilket blandt andet har medført,
at man for nogle år siden i vid udstrækning forlod det hidtidige ugelønssystem
og for en række fabrikers vedkommende gik over til akkordaflønning.
Fabrikantforeningen er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening og Industri
rådet og har derudover et nært samarbejde med Grosserer Societetet og Pro
vinshandelskammeret.
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I de senere år har der på en række faglige områder været et nært samarbejde
med branchens detailhandlerorganisationer.
Gennem medlemsskab i Kødkonservesfabrikernes Eksportsammenslutning,
der repræsenterer såvel slagterivirksomheder som private fabriker, er der
etableret et nært samarbejde om denne for vort land så vigtige eksport, samt
om driften af det nyoprettede Slagteriernes og Kødindustriens Forskningsinsti
tut i Roskilde.
Fabrikantforeningen er repræsenteret i bestyrelsen for Slagterfagets Fælles
udvalg, i Slagternes og Kødindustriens Fagskole, Slagterkonsultationen og i de
forskellige noteringsudvalg vedrørende kreaturer, kød og flæsk, i Standardi
seringsudvalget vedrørende Blikemballage samt redaktionsudvalget for tids
skriftet »Konserves«.
Den daglige ledelse af foreningens kontor forestås af direktør, cand. jur.
William Schack Nielsen.
Adr.: Halmtorvet 13, Kbhvn. V.

KØBENHAVNS SLAGTERLAUG
De københavnske slagteres ældste historie fortaber sig i Middelalderen. Det
første, vi hører om dem, er i en fortegnelse over byens grunde fra 1375—89,
hvor der omtales en grund, hvorpå slagterboderne stod. Det næste er et konge
ligt brev fra Christoffer af Bayern 1443 til »Vore elskelige borgere, som ere
kødmangere i kødmangerboder«. Brevet begrænser kødmangernes antal til 25,
og giver dem eneret på at slagte og sælge kød i København.
Det københavnske slagterlaug kan . sætte begyndelsen til sin historie få år
herefter. 20. april 1451 udstedte kong Christian I et privilegium og bestemmel
ser for de københavnske kødmangere. Privilegiet er ikke nogen egentlig laugsskrå, idet hverken laug eller oldermand omtales, men indholdet er af en sådan
karakter, at det i alt minder om de laugsskråer, vi i øvrigt kender fra den tid.
Dette, det ældste slagterprivilegium i landet, må derfor anses som begyndelsen
til laugets historie i København.
Den første egentlige laugsskrå er kong Hans’ fra 1496. Heri gives ikke blot
kødmangerne detaillerede oversigter over deres privilegier og forpligtelser i
forbindelse med byens forsyning med kød, men der gives også forskrifter for
selve samarbejdet inden for lauget. Ligheden mellem laugsbrødrene blev kraf
tigt understreget, og i lighed med andre laug fik slagterlauget en ret selvstændig
stilling.
Det følgende århundrede forløb roligt. 1577 kom en forordning om, at al
slagtning af sanitære grunde skulle foregå udenfor byen, og 1583 opførtes.
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virkelig et slagtehus udenfor Vesterport. Dette forsvandt i løbet af det følgende
århundrede, formentlig i forbindelse med svenskernes angreb på København
1659—60, og fra da af til forrige århundrede foregik slagtningen som regel i
slagternes egne gårde inden eller uden for byen.
I den følgende periode kom lauget i lighed med andre laug i et skarpere og
skarpere modsætningsforhold til regering og myndigheder, som mente at lau
gene misbrugte deres privilegier. Myndighederne begyndte at give faste regler
for kødpriserne, og fra 1610 tillodes det udenbys folk at føre kød til torvene på
bestemte dage og til bestemte priser. 1613 ophævedes alle laugene i landet,
og dermed også slagterlauget. Denne lov kunne imidlertid ikke opretholdes,
og 1623 fik slagterne af Christian IV tildelt nye laugsartikler. Slagterne omtales
nu ikke længere som kødmangere. De nye artikler var mere detaillerede end
de foregående, men var på de fleste områder kun en videreførelse af disse.
Lauget blev dog i højere grad end hidtil afhængig af den lokale øvrighed.
1649 fik slagterne ret til af hensyn til stadens forsyning med kød af opkøbe
fedekvæg overalt i riget. Dette var en udvidelse af privilegierne, men efter
enevældens indførelse 1660 begyndte en vanskelig tid. I løbet af 15 år fik slag
terne 3 gange nye artikler. Først i 1668, dernæst i 1673 og endelig 1683. De
sidste blev gældende lige til fri næring blev indført ved lov i 1857 og laugene
ophævet 1862. Heri blev slagternes gamle privilegier kraftigt understreget, og
slagterne fik ret til selv at foranstalte undersøgelser mod fuskere og bønhaser.
På den anden side blev laugets afhængighed af øvrigheden større, idet magi
straten i realiteten fik herredømmet over valget af oldermand, og en »kødtakst«
blev optaget i selve laugsbrevet.
I den følgende tid viste det sig, at regeringen ikke ønskede at overholde de
givne privilegier, som da også blev beskåret gang på gang. Blandt de vigtigste
angreb mod lauget bør nævnes, at regeringen allerde 1718 forordnede, at der i
København måtte udnævnes 12 frislagtere, som stod udenfor lauget, og hvis
forpligtelser ikke svarede til laugsslagternes, som derfor mødte frislagterne
med hård, men forgæves modstand. Ved forordninger 1791 og 1808 fik bønderne
ret til fri torvehandel med kød, og slagternæringen var hermed i realiteten fri.
Et andet stridspunkt var kødtaksten, som regeringen mod slagternes mod
stand forsvarede med stor iver. Den blev først ophævet 1826, da det endelig
blev klart, at den var til skade for både slagtere, bønder og forbrugere.
1857 kom loven om næringsfrihed, og fra 1862 ophævedes laugstvangen, der
på mange områder allerede kun var en formalitet for slagterne. Slagterlauget
i København fik derfor nye love med gyldighed fra 1. januar 1862, hvor der
især lægges vægt på den grundige uddannelse, som forudsætning for optagelse
i lauget, hvilket yderligere understregedes ved lovændringer i 1885 og 1910.
Regulativ om slagternes svendeprøve kom dog først 1884, og reglerne herfor
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er siden da blevet yderligere udbygget. 1885 blev indført forholdsbøger for
lærlinge i lauget, og 1889 kom lov om lærlingeforhold, hvorved kontrakter
blev obligatoriske. 1936 blev der indført kursus for slagtere og pølsemagere på
teknologisk institut, og 1937 kom den ny lærlingelov, der for slagternes ved
kommende resulterede i en ny lærlingeoverenskomst af 30. september s. a. efter
forhandlinger med Slagteriarbejderforbundet.
En kilde til stadig strid med myndighederne var de af byen ejede slagter
boder på Gråbrødre Torv og ved Nikolaj Kirke. 1886 bestemte sundhedsved
tægten, at slagterne måtte sælge kød fra deres egne gårde, men først 1917 for
svandt de sidste boder.
1879 blev det gamle kvægmarked ved Trommesalen ophævet, og det nye
kvægtorv oprettet. 1886 fuldførtes de offentlige slagtehuse, og 1888 indførtes
slagtetvang. Såvel kvægtorv som slagtehuse blev siden udvidet, og 1926 blev
»Københavns Torve- og Slagtehaller« fuldført. Lauget havde været repræsen
teret i det udvalg, der forberedte Kødbyens tilblivelse.
I denne oversigt over de vigtigste begivenheder i Københavns Slagterlaugs
historie, er der ikke plads til at komme ind på laugets mange forskelligartede
opgaver i forbindelse med de forhold der affødtes af de to krige, dets stilling
tagen til svendelaug og fagforening under arbejdskampe m. v., men endnu bør
dog omtales laugets stiftelse. 1878 blev fremsat forslag om tilvejebringelse af et
fond til opførelse af en stiftelse for gamle og værdige trængende medlemmer.
1885 indkøbtes grunden på hjørnet af Godthåbsvej og Nordre Fasanvej, og
1887 nedlagdes grundstenen. 1904—06 blev bygningen udvidet. Stiftelsen havde
da i alt 25 lejligheder og 3 butikslokaler. 1933 solgtes denne bygning med grund
til »Bikuben«, og 1934 stod slagterlaugets hus på hjørnet af Søndre Fasanvej og
Brøndkærvej færdig. Lauget har i tiden siden 1862 modtaget mange legater fra
medlemmerne, ligesom det også har oprettet en enkekasse.
Adr.: Værnedamsvej 10, Kbhvn. V.

ODENSE SLAGTERLAUG
Begyndelsen til slagterlaugets historie i Odense kan med meget stor sikker
hed sættes til 8. august 1634. Ved en indførsel i byens rådstueprotokol denne
dag blev det bestemt, at for fremtiden måtte der kun være 8 slagtere i Odense,
og at byen til deres brug skulle opføre slagterboder ved rådhuset. Slagterne
skulle overholde den af øvrigheden udstedte kødtakst.
Allerede 3. oktober samme år var boderne færdige, og i råds tueprotokollen
anføres navnene på de 8 slagtere, der fik dem overdraget. Det bestemtes, at
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de skulle have eneret på handel med kød og flæsk undtagen i slagtetiden, 10.
oktober til 6. december.
Det hedder ved samme lejlighed, at slagterne siden skal blive meddelt en
laugsskrå, men om dette er sket, ved vi ikke. De ovenanførte bestemmelser
har også i sig selv været tilstrækkeligt grundlag for et laug. Bestemmelserne
svarer meget nøje til dem, vi kender fra slagterlaug andre steder.
At odenseslagterne virkeligt har dannet et laug, fremgår af en henvendelse
til magistraten 1667 om at få udpeget en bisidder til på magistratens vegne
at overvære laugsforsamlingerne. Året efter, 1668, blev lauget udvidet til 11
medlemmer, og til de tidligere bestemmelser blev nu føjet, at slagterne var
forpligtet til at have kød hver dag, at de skulle have sundt og godt kød, og at
de skulle have ret til at sælge kød ved dørene, at »husere«.
Nye og sammenhængende artikler fik lauget ved Christian V’s slagterlaugsartikler 5. maj 1683, som her er gengivet andetsteds. Følgerne af denne reform
kender vi ikke helt, men året efter, 1684, anskaffede lauget en lade, som endnu
er bevaret.
Særlig ordnede tilstande synes der dog ikke at have været indenfor lauget.
Først 1749 fik det en autoriseret protokol, efter at Christian VI i 1744 havde
befalet, at der som helhed skulle bringes orden i laugsvæsenet på Fyn. I en
periode omkring 1750 var slagterne i de øvrige fynske købstæder underlagt
lauget i Odense.
Så længe det gamle laug bestod, var dets væsentligste opgave at kæmpe for
de modtagne privilegiers opretholdelse. Kampen var i første omgang rettet
mod landsbyslagtere, der ulovligt søgte at indsmugle kød i byen, og mod
rytterslagterne, der i alle byer prøvede at skaffe sig en ekstraindtægt ved også
at sælge kød til civile. Fra midten af 1700-tallet begyndte lauget også
at bekæmpe de frimestre, som regeringen overalt i riget for at modvirke
laugenes formentlig skadelige monopol var begyndt at give autorisation til at
forhandle kød udenfor lauget.
I begyndelsen havde slagterne som regel held i disse bestræbelser, og fik
således deres privilegier kraftigt understreget af Frederik IV 1725 og af magi
straten så sent som 1769. 1776 indførtes i Odense en af magistraten forvaltet
kødkontrol, og lauget skulle som helhed være ansvarlig for klager over det en
kelte medlems varer.
Regering og øvrighed blev dog mere og mere fjendtligt indstillet overfor
laugene. 1791 udstedte regeringen en befaling om slagterne i Odense, hvori
frislagternes rettigheder omtales, og som slutter med at true lauget med op
hævelse af alle privilegier, dersom det ikke overholder sine forpligtelser, og
endelig blev det tilladt på en bestemt dag i hver uge frit at indføre kød fra
landet.

287

Dette var et alvorligt slag mod laugsrettighederne, og da regeringen i 1808
tillod fri indførsel af kød til alle købstæder, var reelt hele grundlaget for laugsordningen fjernet. Lauget i Odense vedblev vel at bestå, men det fremgår, at
forholdene såvel for lauget som for de enkelte mestre en tid lang har været
yderst vanskelige.
1861 ophørte det gamle laugs protokol, men helt ophævet blev lauget dog
ikke. 1864 bevilgede indenrigsministeriet, at det stadig måtte anerkendes af
myndighederne, ligesom der blev givet stadfæstelse for dets nyoprettede
begravelseskasse. Nogen egentlig organisation var det dog ikke længere og 1879
fandt en rekonstruktion sted med det resultat, at Odense Slagtermesterforening
blev dannet. I lovene af 24. februar 1879 siges det, at det er foreningens formål
at skabe ordnede forhold i spørgsmålet om fagets medhjælpere, at forhindre
salget af usundt kød samt at varetage standens interesser i det hele taget.

Det nye laug bestræbte sig fra begyndelsen på at føre kontrol med, at der
ingen steder solgtes dårligt og usundt kød, ligesom det også senere søgte at
kontrollere forhandlingen af 2. klasses kød. I lighed med det gamle laug holdt
man i denne forbindelse øje med, at ingen uberettiget drev slagternæring.
1896 indførtes kødkontrol og slagtetvang, og det blev fra nu af en af laugets
opgaver at varetage medlemmernes interesser overfor Odense Offentlige Slagte
huse og Eksportslagteri ved Dessau og Küster. Der førtes i denne forbindelse
jævnlige forhandlinger dels med selve slagteriet og dels med magistraten om
fastsættelse af slagtetakster, kontrolafgifter, kødkontrol m. v., hvorved laugets
indflydelse stadig steg.
På foranledning af lauget blev slagtehusene udvidet i 1910, og i 1914 fulgte
endnu en udvidelse. 1926 udløb kontrakten med Dessau og Küster, og fra 1923
begyndte lauget at arbejde på at få dannet et selvstændigt aktieselskab med
det formål at opføre et nyt slagtehus. Et udvalg blev nedsat, og 1925 dannedes
selskabet under navnet »Odense offentlige Slagtehus og Næringsmiddelkontrol«
med en kapital på 300.000 kr. I april 1926 fandt grundstensnedlæggelsen sted,
og 1. januar 1927 blev det ny slagtehus indviet.
Da der var utilfredshed med priserne for huder og skind, blev der nedsat
et udvalg til at undersøge sagen. Resultatet af arbejdet blev, at en række
mestre fra 22. juli 1905 forpligtede sig til under bødestraf på 50 kr. at levere
alle huder og skind til slagtemestrenes sammenslutning til salg af huder, skind
og talg.
1895 dannedes på oldermandens foranledning slagtermestrenes assurance
kasse mod tab ved slagtning af dyr, som viste sig usunde. Grundfonden dan
nedes ved at medlemmerne hver indskød 15 kr.
Laugets interesse for en ordentlig uddannelse af fagets lærlinge førte i 1914
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til en henvendelse til magistraten om i overensstemmelse med lauget at for
lange tvungen skolegang for slagterlærlinge.
For ikke at give slip på gamle traditioner ønskede lauget ikke at indtræde i
landsforeningen. Da medlemmerne alligevel ønskede at deltage i en sådan
sammenslutning, dannedes i 1916 den lokale slagtermesterforening.
1911 oprettede lauget et stiftelseslegat til ydelse af fribolig til værdig træn
gende mestre eller deres enker. 1921 var formuen knap 16.000 kr., og det blev
bestemt for fremtiden at uddele renterne i legatportioner à 100 kr.
Slagterlauget holdt 300 års jubilæum 1934.
Adr.: Hunderupvej 62, Odense.

SLAGTERIERNES FORSKNINGSINSTITUT
Slagteriernes Forskningsinstitut ejes af de danske andels- og privatslagterier
og bag instituttets drift står hele den danske eksportkødindustri, altså også
kødkonservesfabrikkerne. Instituttet blev indviet i 1954 og beskæftiger i dag
ca. 70 personer, hvoraf ca. halvdelen har en videnskabelig eller teknisk ud
dannelse.
Der arbejdes på instituttet med alle problemer vedrørende slagtning, salt
ning, frysning, køling, røgning o.s.v., og instituttet deltager i den del af fod
rings- og avlsarbejdet, som har til formål at forbedre kvaliteten af kød og flæsk.
Som eksempler på instituttets forskningsopgaver kan bl. a. nævnes transport
spørgsmål, bedøvning af svin og baconets saltnings- og modningsprocesser,
samt bakteriologiske undersøgelser i forbindelse med fremstillingen af dåse
skinker og luncheon meat.
Til instituttet er knyttet en industrikonsulentafdeling, der er rådgivende for
virksomhederne med hensyn til arbejdsstudier, produktionskontrol, forbrugs
undersøgelser o.s.v.
Instituttet arbejder også med gennemprøvning af opskrifter og med ud
videlse af kendskabet til anvendelsen af kød og flæsk i husholdningen, og
instituttet råder over et veltrænet smagsdommerhold, som udfører kvalitets
bedømmelser af bl. a. bacon og fedt.
For at få anvendt forskningsresultaterne er der nødvendigt at sende med
delelser ud til slagterierne og kødkonservesfabrikkerne, og det er ikke nok at
udsende læsestof. Man må også sørge for, at publikationerne bliver forstået af
erhvervets praktiske folk. Instituttets publikationsvirksomhed er derfor fulgt
op med kursus for alle kategorier af personale knyttet til slagterierne og kød19
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konservesfabrikkerne. Ved disse kursus lægges grunden til et frugtbart sam
arbejde mellem teori og praksis.
Instituttets daglige leder er civilingeniør Mogens Jul.
Adr.: Sdr. Ringvej 16, Roskilde.

SLAGTERMESTERFORENINGEN FOR GENTOFTE
OG OMEGN
Foreningen er stiftet d. 16. juni 1943. Dens egentlige stifter var nu afdøde
slagtermester Carlo Jensen, Femvejen, Charlottenlud, som forstod betydnin
gen af at have organisation i kommunen, især under de daværende forhold
(krigstiden). Foreningen er tilsluttet de samvirkende handelfsoreninger i
kommunen.
»Slagtermesterforeningen for Gentofte og Omegn« har til formål, at fremme
standens tarv og interesser, at uddybe kollegialitet og god forståelse og ved
reklame at yde publikum faglig vejledning.
Enhver slagtermester, der har løst borgerskab i kommunen, kan blive
medlem.
Bestyrelsen består af fem medlemmer, en formand, en kasserer og tre repræ
sentanter.
Adr.: Stolpehøj 74, Gentofte.

SLAGTERMESTERFORENINGEN FOR KØBENHAVN
OG OMEGN
Årene omkring første verdenskrig var meget vanskelige med deres udvik
ling i form af rationeringer, maksimalpriser, klausuler og andre statslige og
kommunale indgreb, og dette gjorde ønsket om en fælles stærk optræden mere
og mere brændende.
Efter et par orienterende møder på det daværende Landmandshotel på
Halmtorvet, stiftedes 10. oktober 1914 »Slagtermesterforeningen for Køben
havn og Omegn«, og hvor der valgtes følgende bestyrelse, Wilh. Mathiesen
(formand), Laur. Sørensen, Chr. Jensen, Carl Salomon, Harald Jensen, V.
Eisenmann, R. Nymann og Charles Hagemann.
Foreningen indledte straks forhandlinger med myndighederne for at lempe
på de hårde vilkår, der var en følge af krigen, og medvirkede i samarbejde
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med »Københavns Slagterlaug« til mange sagers fornuftige løsning. Det er
jo klart, at ingen selvstændig forretningsmand roligt finder sig i, at der gøres
indgreb i hans personlige frihed, men slagterne var imidlertid fornuftige nok
til at indse, at samfundet var rykket ud af sin vante gænge, og at det derfor
gjaldt om at tilpasse sig den givne situation, og det skal siges til deres ros,
at de forstod denne kunst, og efterhånden kunne vel nok også de fleste glæde
sig ved en god omsætning og fortjeneste.
Værre blev det med efterkrigsårene. Inflationens spøgelse hang truende
over landet. Eksportmarkederne svigtede og overproduktion drev priserne ned
til et minimum.
I slagterbutikkerne var konkurrencen knivskarp, hvad mener man om priser
som 20—25 øre pr. 1/2 kg for svinebov, 60 øre for skinker, 50 øre for kalvekød,
o. s. v. Rabatmærkeselskaberne lukrerede på de handlendes og husmødrenes
naivitet, og det blev en foreningssag at bekæmpe dette uvæsen, der for den
handlende blot ville være et kalkulationsspørgsmål, men som desværre de
fleste glemte at tage med i prisudregningerne til skade for dem selv. Det lyk
kedes efter mange besværligheder at blive rabatmærkerne kvit, og foreningen
kan med tilfredshed tilskrive sig en del af æren derfor.
Af anden modgang som slagterne dengang måtte tage, skal lige nævnes
den om sig gribende modegalskab at tage slankekure, der var den såkaldte
»Hollywood-kur«, som alle naturligvis skulle prøve. På samme tid, hvor kød
og flæsk var katastrofalt billige, strømmede aviserne over med opskrifter på
billige, kødfåttige og slankende retter, og slagterne så med bekymring på si
tuationens udvikling og følte med rette deres eksistens truet. Landmanden
fik krisehjælp, men hvad fik den handlende? Han kunne gå fra sin levevej.
For ham var der ingen redning.
Netop på dette tidspunkt blev den impulsive og initiativrige Walther A.
Randrup, formand for foreningen, og han forsømte, som bekendt, ingen lej
lighed til at popularisere kødet og dets forhandlere, og bægeret flød over, da
lægen og agitatoren Mikkel Hindhede i radion fik adgang til at rette et øde
læggende angreb på kødet som næringsmiddel. Hindhede fastslog her, at han
gennem sine forsøg havde ført bevis for, at kød var den rene gift for den men
neskelige organisme. Randrup henvendte sig herefter til Statsradiofonien og
protesterede mod dette overgreb og forlangte at få lejlighed til at replicere,
hvilket skete med et udmærket foredrag, som mange endnu vil erindre. Nu
fulgte flere heftige polemiker i dagspressen, og disse affødte en henvendelse fra
Hindhede, hvori han udfordrede Randrup til udholdenhedsløb på cycle med
Hindhedes laboratorieassistent Madsen som modstander. Randrup modtog,
som bekendt, udfordringen, trods det at han var betydelig ældre end Madsen,
og kørte Madsen sønder og sammen. Senere blev der arrangeret en kapgang

291

over 50 km mellem kødspisere og vegetarer, også her sejrede kødspiserne stort,
og hermed var der altså ført bevis for, hvad netop Randrup og alle hans fag
fæller hævdede : at kød nydt med at passende tilskud af grønsager er den sundeste
form for levevis under vore breddegrader.
Under Randrups formandsskab dukkede tanken om et hjem for de gamle
mestre og deres enker op. Efter mange debatter, hvor bølgerne ofte gik højt
nåede man til enighed om køb af den grund, man havde på hånden, Hyltebjerg Allé 52 i Vanløse. Det der i særlig grad gav tilløb til »Spekulationsfore
tagenet« som pessimisterne kaldte det, var det tilsagn om fuld kaution, der forelå
fra Scharling, Harald S. Hansen, Carl O. Jacobsen, Char. E. Larsen og Lau
ritz Petersen. Man afholdt byggefondsfest, man solgte byggefonds mærker, og
mange mestre gav rundhåndede gaver. Alt imedens voksede kapitalen støt,
og man nærmede sig målet:
Slagtermesterforeningens Hus, under ledelse af dets konstruktør, arkitekt
Jul. Oppenheim, stod færdigt den 29. juni 1938.
Selv om alle tyngende gældsposter er ude af verden, er det dog ikke muligt
endnu at udnytte bygningen til det formål hvortil den er rejst. H. C. Andreasens
legat er imidlertid et af midlerne til gennemførelsen af tanken, og ved velvillige
gaver, ydet til legatet er kapitalen vokset, således at den i dag andrager ca.
400.000,— kroner.
Foreningens virke udadtil fik stadig større omfang og mange af de forandrin
ger og forbedringer, der foretoges i den nye kødby, skyldtes medvirken fra
foreningens side. At sådant arbejde måtte slide på Randrup er forståeligt, og
man indså det for ham nødvendige, men for foreningen beklagelige, at han
måtte forlade formandsposten.
I 1943 valgtes næstformanden H. C. Andreasen som efterfølger. Det skulle
siden vise sig at være en klog disposition. Andreasen var kendt for sit store
arbejde indenfor svendeorganisationen igennem mange år, og under hans
ledelse går foreningen støt videre i snævert samarbejde med »Københavns
Slagterlaug«.
Den anden verdenskrig skabte nye genvordigheder for den københavnske
slagter, ja for faget landet over. Restriktioner og posekiggeri tog atter form,
og dennegang havde myndighederne erfaringerne fra første krig. Andreasen
havde herunder sammen med oldermanden fra Københavns Slagterlaug utal
lige forhandlinger med handelsministeriet, sundhedskommissionen, kødforde
lingsnævnet, priskontrollen m. m. Det viste sig her at de var dygtige forhandlere,
og i utallige tilfælde lykkedes det dem at afbøde og mildne de anslag, der har
været rettet imod standen.
Efterkrigstiden med afskaffelsen af det forhadte rationeringssystem er i frisk
erindring. Også på dette felt var foreningens indsats af betydning.
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Samarbejdet med Københavns Slagterlaug blev ikke det eneste man kom til
at dyrke. Foreningen har desuden kunnet glæde sig ved et resultatrigt samar
bejde med Danske Slagtermestres Landsforening, Høkerforeningen i Køben
havn og med Sammenslutningen af Kødbyens Organisationer m. fl.
Slagtermesterforeningen for København og Omegn er i tidens løb blevet
en organisation man i høj grad regner med på autoritative steder. Dette resultat
af mange års målbevidst arbejde skyldes ikke mindst den nuværende formand,
H. C. Andreasens indsats.
Adr. : Jagtvej 111, Kbhvn. N.

ÅRHUS SLAGTERLAUG
De ældste meddelelser, vi har om slagterhåndværket i Århus, går tilbage til
midten af 1500-tallet. Også i det følgende århundrede hører vi en enkelt
gang om slagterne, men noget slagterlaug eksisterer ikke.
I tiden o. 1700 oprettedes i Århus som følge af regeringens lovgivning i 1681
en række laug og blandt dem også et for slagterne.
Det var slagterne selv, der tog initiativet til dannelsen af det ny laug, idet
de følte sig besværet af uvedkommende indgreb i næringen. I en henvendelse
til magistraten gav slagterne udtryk for deres frygt for, at de folk, der gav sig
af med slagtning uden at have noget fast kødudsalg, »iblant af Nød og Trang
skulde tilforhandle svagelige Creaturer og dermed paaføre Byens Indbyggere
Sygdom og Svaghed«, en frygt, der i de tider næppe har været helt ubegrundet.
5. juni 1719 bestemte magistraten da som følge af den henvendelse, at der
skulle indrettes et slagterlaug i byen. Laugets medlemmer fik eneret på for
handling af fersk kød i byen mod til gengæld at sørge for til stadighed at have
tilstrækkeligt med sunde og friske varer til en rimelig pris.
I overensstemmelse med sædvanen i denne periode fik lauget ikke sine egne
selvstændige artikler, idet det blev bestemt, at det skulle rette sig efter Christian
V’s slagterlaugsartikler af 5. maj 1683, hvis indhold her er gengivet andetsteds.
12. juni samme år meddelte slagterne, at de nu selv havde valgt en oldermand
og bisiddere. At dette var i modstrid med gældende lov, der forlangte magistra
tens medvirken, fik øjensynligt ingen betydning.
Et tegn på hvor ringe uddannelse, der endnu dengang krævedes for at blive
slagter, er det, at laugets første oldermand, Niels Michelsen Slagter, nogle år i
forvejen havde taget borgerskab som skoflikker.
Endnu i 1754 ses slagterlauget i Århus at have eksisteret. I løbet af det næste
halvthundrede år er lauget imidlertid forsvundet, uden at vi hører nærmere
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herom. Også andre laug forsvandt i denne periode, og årsagen må sikkert
søges i laugenes dårlige forhold til regering og myndigheder i denne tid. Som
omtalt andetsteds indførte regeringen ved en række særlove i realiteten fri
næring for kødsalg i tiden indtil 1808, hvorved grundlaget for opretholdelsen
af et slagterlaug i nogen grad svandt bort.
Som en følge af denne opløsning er alle arkiver fra Århus’ første slagterlaug
forsvundet, og andre af laugets effekter er heller ikke bevaret.
I første halvdel af forrige århundrede dannedes ingen nye laug, og loven
om næringsfrihed i 1857, der skabte megen usikkerhed indenfor al håndværk,
gjorde det i den umiddelbart efterfølgende tid vanskeligt at skabe faste orga
nisationer.
I december 1910 begyndte slagterne i byen imidlertid at forhandle om en
ny forening af slagtermestre, hvis love skulle svare til dem, lauget havde i
København. Den ny forening skulle udelukkende omfatte faglærte.
5. januar 1911 dannedes Århus Slagtermesterlav, og valg af den første
bestyrelse fandt sted. I laugets love blev der lagt vægt på kollegial støtte og
hjælp til syge og trængende, idet der både skulle oprettes en syge- og begravel
seskasse og en enkekasse, og man skulle bestræbe sig på ved en grundig lærlinge
uddannelse at højne faget. Det blev bestemt at indføre laugsbrev.
Lauget kom allerede fra starten ved gaver fra forskellige medlemmer i be
siddelse af nogen formue, som bl. a. anvendtes til særlige understøttelser af
medlemmer. 1916 indmeldte lauget sig i Foreningen for Handel, Håndværk
og Industri, ligesom det også tilsluttede sig Håndværkerforeningen i Århus.
Lang tid før sundhedsvedtægtens obligatoriske forbud herimod vedtog lauget
i 1914, at ingen laugsbroder måtte forhandle blåt- og sortstemplet kød fra
samme butik, en beslutning som siden fik officiel anerkendelse.
Efter utilfredshed blandt kommissionærer og kvægopkøbere med den til
fældige og for bønderne desorienterende markedsnotering i oplandets og byens
aviser blev på laugets initiativ i 1920 oprettet et noteringsudvalg, der fastsatte
de forskellige priser på grundlag af markedets forløb. I dette udvalg var lauget
repræsenteret.
Allerede fra 1911 begyndte man at forhandle om lærlingeuddannelsen, som
dengang kunne suppleres på handelsskolen, hvilket også i en del tilfælde
skete. 1928 blev efter flere forhandlinger oprettet en fagskole for slagterlærlinge
på teknisk skole med fagene dansk, tysk, tegning, fagteori og praktisk arbejde.
Siden kom dertil kursus på Teknologisk Institut.
Efter anmodning fra forskellige erhvervsdrivende, blev det i 1928 bestemt,
at borgere, hvis erhverv havde tilknytning til slagterstanden, kunne optages
som passive medlemmer i lauget. Sådanne medlemmer har ingen stemmeret
og ingen ret til understøttelser.
Adr.: Bruunsgade 53, Århus.
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DEN EUROPÆISKE KREATURHANDELSUNION
Den 27. maj 1951 stiftedes i Strasbourg »Union Européenne des Commerces
du Bétail«, der har hjemsted i Strasbourg og sekretariat i Paris.
Unionen har tilslutning fra kreaturhandels-, kødhandels- eller importør- og
eksportørorganisationer i Danmark, Frankrig, Holland, Italien, Schweiz, Sve
rige og Østrig. For Danmarks vedkommende repræsenterer »Kreaturhandler
nes Landsforening« og »Dansk Eksportør- og Kødgrossistforening« i fællesskab
de danske interesser.
Unionen er den europæiske samarbejdsorganisation for de tilsluttede lan
des nationale organisationer og den internationale repræsentation for de til
sluttede ca. 40.000 private kreaturhandlere, importører og eksportører.
Unionen varetager spørgsmål af fælles betydning på europæisk niveau for
de tilsluttede nationale organisationer og medlemskredsene. Unionen er aner
kendt som forhandlingsberettiget organisation af bl. a. O.E.E.C. i Paris,
Office International des Epizooties i Paris og F.A.O. i Rom. Unionen er med
lem af »Conseil des Fédérations Commerciales d’Europe« i Paris.
Unionen varetager i særlig grad arbejdsopgaver til gavn og fremme af den
private handels interesser i forhold til andelsforetagender, samt forhandlinger
om den private kreatur- og kødhandels rette placering i de større europæiske
markedsområder såsom fællesmarkedet og frihandelsområdet, der er under
udformning og vil træde i kraft i 1958—59.

INTERNATIONALER METZGERMEISTERVERBAND
Internationalt Slagtermesterforbund er stiftet i 1946 i Utrecht, og initiativ
tageren til denne sammenslutning var den daværende leder af slagterfagskolen
i Utrecht, dr. Th. Cuiper.
Danske Slagtermestres Landsforening tilsluttede sig det internationale
forbund den 7. maj 1947.
Forbundet omfattede da følgende organisationer:
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National Federation of Meat Traders’ Association, England.
Confederation Nationale de la Boucherie Française, Frankrig.
Federation Nationale des Bouchers et Charcutiers de Belgique, Belgien.
Federation Nationale des Patrons-Bouchers et Charcutiers du Grand-Duché’
de Luxembourg.
Norges Mesterforening for Slaktere og Pølsemakerc, Oslo.
Algemene Nederlandse Slagersbond, Holland.
Danske Slagtermestres Landsforening, Horsens, Danmark.
Det internationale forbund havde kontor på slagterfagskolen i Utrecht, og
Dr. Th. Cuiper var forbundets sekretær og havde som opgave at formidle
udsendelsen af meddelelser af fælles interesse om foreningsmæssige og faglige
forhold til de tilsluttede organisationer.
Organisationen syntes ikke dengang at have tilstrækkelig betydning, og såvel
Englands som Danmarks og Norges slagtermesterforeninger udmeldte sig
atter allerede året efter.
Organisationen har imidlertid fortsat sit virke med sekretariatet og præsident
posten gående på skift i 2-årige perioder mellem de tilsluttede organisationer.
Der er kommet flere til, og ifølge en beslutning på et møde i Nordisk Slagterog Kødhandlerunion i Sverige i 1956 har såvel Norge som Danmark påny
indmeldt sig i Internationalen Metzgermeisterverband, af hvilket Sveriges
Riksförbund allerede nogle år i forvejen var blevet medlem.
Internationaler Metzgermeisterverband har ligesom Nordisk Slagter- og
Kødhandlerunion som opgave at arbejde for og varetage det private Slagterog Kødhandlererhvervs interesser på det faglige og merkantile område.
Der afholdes årligt såvel bestyrelsesmøder som delegeretmøder. Bestyrelsen
i IMV består af en repræsentant for hver af de tilsluttede organisationer, medens
disse til delegeretmøderne kan sende hver to repræsentanter eller flere, men
kun to fra hver organisation har stemmeret.
Organisationens sekretariat, der i de seneste 2 år har været placeret hos det
-østrigske slagtermesterforbund i Wien, er fra 1. januar 1958 overtaget af Italien.
IMV omfatter nu følgende organisationer:

Deutscher Fleischerverband, FrankfurtlMain, Deutschherrnufer 36.
Verband Schweizer Metzgermeister,
52, Steinwiesstrasse 59.
Fédération Nationale des Bouchers et Charcutiers de Belgique, 36 rue de
l’industrie, Bruxelles.
Confédération Nationale de la Boucherie Française 25, rue Clapeyron, Paris
8eme.
Confédération de la Charcuterie de France et de l’Union Française, 39, rue
Grenéta, Paris 2e.
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Algemener Nederlandser Slagersbond, Anna Paulownastraat 58B, ’s-Gravenhage.
Nederlandser Katholieke Slagersbond, Anna Paulownastraat 58B, "s-Gravenhage.
Vereniging tot Bevordering van Slagers Vak Onderwijs (S.V.O.) Veemarktplein 41, Utrecht.
Federazione Nazionale Macellai-Italia, Piazza G. G. Belli 2, Roma.
Fédération Nationale des Patrons-Bouchers et Charcutiers du Grand-Duché
de Luxembourg, 41, rue Giesener, Luxemburg.
Sveriges Charcuterie- og Slakteriidkares, Roksforbund, Box 15041, Stockholm.
Danske Slagtermestres Landsforening, Odense.

NORDISK SLAGTER- OG KØDHANDLERUNION
Nordisk Slagter- og Kødhandlerunion, der omfatter følgende nordiske
organisationer: Norges Siakter- og Pølsemakerforbund, Lihakeskusliitto r.y.
(Finska Køttcentralforbundet), Sveriges Charkuteri- och Slakteriidkares Riks
förbund og Danske Slagtermestres Landsforening er stiftet den 13. juni 1950
i Odense.
Initiativtageren til unionen var den daværende formand for Norges Slakterog Pølsemakerforbund, Rudolf Andersen, Oslo, der på sit forbunds vegne
indbød repræsentanter for de øvrige nordiske slagtermester- og kødhandlerorganisationer til møde i Norge. Det lykkedes imidlertid først at få samlet alle
de nævnte organisationers repræsentanter til et møde, der blev afholdt sammen
med det norske forbunds årsmøde i Åsgårdsstrand i 1949. Tanken om et nor
disk samarbejde vandt her almindelig genklang, og det følgende år stiftedes
•den nordiske union i Odense, hvor et udkast til love blev forelagt, gennemdrøf
tet og endelig vedtaget.
Tilstede ved oprettelsen var fra Norge slagtermestrene Rudolf Andersen og
Arne Burum, fra Sverige fabrikant Evald Johansson og direktør Gunnar
Karlsson, fra Finland direktør Einar Roine og fabrikant Helmer Eklund og
fra Danmark slagtermestrene N. J. Kloster og Johs. Rasmussen.
Unionens formål er at fremme sager af fælles interesse af merkantil, økono
misk og faglig art for private næringsdrivende i de nordiske lande.
Fra starten var det besluttet at afholde eet møde årligt i forbindelse med
•de respektive organisationers årsmøde, og dette har været tilfældet indtil 1956,
hvor Sveriges Charkuteri- och Slakteriidkares Riksförbund stillede forslag om
og tog initiativet til afholdelse af et ekstra arbejdsmøde, hvor man bedre end
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på de i forbindelse med organisationernes årsmøde arrangerede unionsmøder
kan få tid til at gennemdrøfte de mange problemer, såvel det organisations
mæssige som faglige og forretningsmæssige arbejde rummer. Arbejdsmøder er
nu en realitet og vil fortsætte.
Formandsposten og sekretariatet går på omgang mellem de tilsluttede orga
nisationer, således at hver organisation efter tur har sekretariat og formandspost
i en etårig periode.
Der betales ikke kontingent til unionen, idet de respektive tilsluttede orga
nisationer selv afholder rejseudgifterne for deres repræsentanter og tillige hver
især betaler de med sekretariatets drift forbundne udgifter.
Unionens ledelse består af formanden samt et bestyrelsesmedlem fra hver
af de tilsluttede organisationer, men ved unionsmøderne og arbejdsmøderne
deltager tillige organisationernes sekretærer og lejlighedsvis tillige konsulenter.
De tilsluttede organisationers adresser er følgende:
Norges Siakter- og Pølsemakerforbund, Grensen 10, Oslo.
Lihakeskusliitto r.y. Vuorikatu 8 A 19. Helsinki.
Sveriges Charkuteri- och Slakteriidkares Riksförbund, Box 15041. Stockholm
15.
Danske Slagtermestres Landsforening, Vestergade 11. Odense.

Vedtægter
for Nordisk Slagter- og Kødhandlerunion
§ 1.
Nordisk Slagter- og Kødhandlerunion er en Sammenslutning af Slagter- og
Kødhandlerorganisationerne i de nordiske lande:
Danske Slagtermestres Landsforening, Lihakeskusliito R/Y, Finska Køttcentralförbundet, Sveriges Charkuteri- og Slagteriidkares Riksförbund og
Norges Siakter- og Pølsemakerforbund.
§ 2.
Unionen har til formål at fremme sager af fælles interesse af merkantil,
økonomisk og faglig art for private næringsdrivende i kødbranchen i de
nordiske lande.
§ 3.
Unionens øverste myndighed er generalforsamlingen, som består af to
repræsentanter fra hver af de deltagende organisationer.
Ordinær generalforsamling afholdes i forbindelse med årsmødet i de respek
tive lande, jfr. § 5.
Generalforsamlingen ledes af formanden eller af den anden repræsentant
fra samme organisation.
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Vedtagelse træffes med almindeligt flertal. Ved stemmelighed gør formandens
stemme udslaget.
Vedtagelse, som griber ind i de deltagende organisationers virksomhed
som selvstændige organisationer, må godkendes af disse, før de sættes i kraft.
§ 4.
Generalforsamlingen skal behandle: a) Unionens årsberetning, b) Ind
komne forslag, c) Fastsættelse af næste årsmøde.

§ 5.
Unionen afholder et ordinært møde hvert år. Dette møde holdes efter tur
i de enkelte lande. Mellem årsmøderne kan formanden sammenkalde til møde
så ofte, han finder det nødvendigt, eller hvis en deltagende organisation
kræver det. Formanden bestemmer, hvor disse møder skal holdes.
Årsmødet indkaldes med 3 måneders varsel. Andre møder med en måneds
varsel.
§ 6.
Forslag, som skal behandles på årsmødet, skal så vidt muligt være tilsendt
de deltagende organisationer, før disse afholder deres landsmøder, og senest
3 måneder før forbundets årsmøde.
Repræsentanter kan på forbundets møder lade sagkyndige repræsentanter
bistå sig.
§ 7.
Unionen ledes af formanden, der skal være en af repræsentanterne fra den
organisation, som holder det ordinære årsmøde. Han fungerer fra afslutningen
af det sidst afholdte ordinære årsmøde.
§8.
Unionens udgifter fordeles på de deltagende organisationer.
§9.
Repræsentanternes rejseudgifter bæres af de deltagende organisationer.

§ 10.
Udmeldelse skal ske skriftlig i anbefalet brev til samtlige deltagende orga
nisationer og til formanden i unionen. Den træder i kraft fra 1. januar tidligst
et år efter, at udmeldelsen er modtaget af formanden.
Organisationen hefter for forbundets udgifter til og med 31. december
året før, udmeldelsen træder i kraft.

§ 1L
Vedtægterne træder i kraft, når de er vedtaget af de deltagende organisa
tioners øverste myndighed. De deltagende organisationer giver deres repræsen-
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tanter en almindelig fuldmagt til at godkende forandringer i vedtægterne.
Dog må forandringer ikke være i strid med de deltagende organisationers
vedtægter.
§ 12.
Forandringer i vedtægterne kan kun foretages på en ordinær generalforsam
ling og skal vedtages med mindst 6 stemmer.

FAGLIGT
BIOGRAFISK AFSNIT
REDAKTION:

FORLAGET LIBER A/S
VED J. LUNDØ

ærket SLAGTERERHVERVET I DANMARK bringer i det efterfølgende afsnit, i alfabetisk orden, faglige biografiske oplysninger vedrø
rende nulevende udøvere af slagtererhvervet inden for dets tre hovedled:
håndværk, handel og industri.
Artiklerne er udelukkende baseret på de biograferedes egne oplysninger.
Materialet er tilvejebragt ved hjælp af spørgeskemaer, udsendt til samtlige
udøvere af erhvervet i de nævnte led. De retningslinier, der er fulgt ved tilveje
bringelsen af det biografiske materiale, er angivet af de pågældende hoved
organisationers lokalforeninger. Samtidig med udsendelsen af de nævnte
spørgeskemaer har der på fremtræden plads i erhvervets fagblade været bragt
opfordringer til at medvirke ved udarbejdelsen af værkets biografiske afsnit.
For at være de biograferede behjælpelige med at udfylde de tilsendte
spørgeskemaer har redaktionen i tiden: 25. april — 1. november 1957 udsendt
rejsesekretærer til samtlige medlemmer af lokalforeninger med tilknytning til
slagterhåndværket, kød-, flæske-, konserveshandelen og-industrien. Biografisk
materiale, der ikke var tilgået redaktionen efter udsendelsen af nævnte spørge
skemaer og foretagne personlige besøg, er søgt indhentet ved anbefalet skri
velse. Værkets biografiske afsnit kan derfor siges at dække det nævnte om
råde meget nær 100 procent.
Hovedprincippet for det biografiske afsnits opbygning er, at afsnittet kun
omfatter organiserede erhvervsdrivende med tilknytning til slagtererhvervet
samt sådanne enkeltpersoner, der udøver en selvstændig kulturel eller økono
misk stilling i forbindelse med slagtererhvervets forskellige institutioner og
organer.
Formålet med udarbejdelsen af dette værks biografiske afsnit har været at
tilvejebringe et udførligt og pålideligt oplysningsmateriale om de mange
enkeltpersoner, der virker inden for det nævnte område, således at såvel nutiden
som fremtiden kan blive gjort bekendt med de nævnte enkeltpersoners faglige
baggrund, forretningsmæssige og faglige status m. v.
Det vil uden tvivl være af stor værdi for erhvervet, at der er skabt et tilgænge
ligt materiale over alle de enkeltpersoner, der har sæde i de forskellige hoved
bestyrelser, kommissioner, råd, udvalg, nævn og lokale foreningsledelser, men
af lige så stor værdi vil det være, at der med udgivelsen af nærværende værk er
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tilvejebragt et materiale om erhvervets enkelte udøvere i dets forskellige
organiserede led.
I dag, som aldrig før, er personalkendskab inden for sit erhvervs område en
nødvendighed.
I nutidens stærkt organiserede samfund kommer man, ved udøvelsen af sit
daglige erhverv, i kontakt med langt flere mennesker, end tilfældet var i ældre
tider. Ved sådanne lejligheder vil det være af stor praktisk betydning at kende
en persons baggrund og udvikling for bedømmelsen af hans stilling inden for
kollegernes rækker, ligesom det vil være af værdi at kende vedkommendes
erhvervsmæssige særkende, virksomhedens art, oprindelse, størrelse, leverance
forhold og muligheder m. v.
Foruden af praktisk betydning i erhvervslivets daglige virke vil det biogra
fiske afsnit sandsynligvis blive et kildeskrift, idet fremtidens historikere næppe
vil benytte andet materiale end det, der måtte forekomme i et standardværk
som nærværende, der tilsigter at bringe saglige og fuldt ud pålidelige oplys
ninger om erhvervets enkeltpersoner i selvstændig udøvende gerning med
organisatorisk tilknytning til slagtererhvervet i de nævnte led.
Indsamlingen af materialet, der omfatter faglige biografiske oplysninger
vedrørende ca. 3000 enkeltpersoner, blev påbegyndt i april 1957 og side
løbende med redaktionen afsluttet i januar 1958.
Ved udarbejdelsen af de enkelte artikler har hovedvægten været lagt på at
bringe meddelelser vedrørende de biograferedes erhvervsmæssige placering
eller organisatoriske baggrund. Naturligvis bringer de enkelte artikler også
oplysninger af ren personalhistorisk karakter. Dog er private oplysninger og
lignende blevet betragtet som underordnede.
Det afgivne biografiske materiale har, efter endt udarbejdelse, været sendt
til godkendelse hos de respektive biograferede, og det er, efter at være modtaget
retur, blevet omarbejdet i overensstemmelse med disses rettelser og tilføjelser.
Kun i tilfælde, hvor der har været tale om direkte manglende oplysninger, som
det har været umuligt at få bekræftet af de biograferede, har redaktionen set sig
nødsaget til på egen hånd og efter bedste evne at omarbejde og revidere de
biografiske artikler, men fralægger sig selvsagt ethvert ansvar for en sådan
tvungen revision.
Det skal anføres, at redaktionen ikke har medtaget data eller andre oplys
ninger, på grundlag af eksisterende kilder eller ad administrativ vej, ved
rørende personer, der ikke har ønsket at opgive sådanne.
Artiklerne er ordnet alfabetisk inden for de forskellige bogstavgrupper, idet
de biograferedes efternavne alene danner grundlaget for placeringen. Fører
en person flere efter- eller mellemnavne med bindestreg, vil vedkommende i
alle tilfælde være at finde under den første del af efternavnet, medens modsat en
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person, der fører flere efter- eller mellemnavne uden bindestreg, altid vil være at
finde under den sidste del af efternavnet.
Hvad billedstoffet angår, er dette, så vidt teknisk muligt, placeret umiddel
bart over eller under de tilsvarende biografier, og for at lette almen identifikation
er der i billedteksten medtaget samtlige den biograferedes forbogstaver, efter
navn og stillingsbetegnelse, i tilfælde af flere i regelen den første, eventuelt den
mest betydningsfulde, samt hjemsted.
Samtlige geografiske stednavne i de biografiske artikler er af hensyn til
ensartetheden anført i overensstemmelse med den nye retskrivning og i øvrigt
på grundlag af den generaldirektoratet for post-og telegrafvæsenet anvendte form,,
uden hensyn til at sådanne stednavne lokalt ofte anvendes i overensstemmelse
med den gamle retskrivning og i anden form.
Vedrørende de i artiklerne anvendte tekst- og ordensforkortelser henvises i
øvrigt til de detaillerede tekst- og ordensforkortelseslister, der findes i umiddel
bar fortsættelse af de faglige biografiske artikler.
Redaktionen har på grundlag af ovenanførte retningslinier udfoldet store
bestræbelser for at få fremskaffet et så omfattende fagligt biografisk materiale
som muligt. Fejl og mangler kan sikkert påvises, men det må i denne forbin
delse anføres, at man er begyndt på fuldstændig bar bund, da et arbejde af
denne karakter tidligere kun har været udgivet rent gruppevis.
Redaktionen bringer sluttelig en tak til slagtererhvervets forskellige grupper
for den overordentlig store velvilje og forståelse, de har vist arbejdet med at
forny den danske faglitteratur med et oplysningsmateriale, der giver et pålide
ligt tværsnit af den organiserede danske slagterstand.
REDAKTIONEN

E. Aaen
slagtermester
Strandby

O. E. N. Aalberg
slagtermester
Kbhvn. N.

J. Aalberg
kreaturkommissionær
Kbhvn. V.

H. Aaquist
slagtermester
Fredericia

Aaen, Emanuel, slagtermester; f. 30/8 1888 i
Elling sogn, Hjørring amt, søn af husmand Chri
stian Christensen; g. 8/3 1907 m. Martine Aa., f.
Thomsen; udd. indenfor kreaturhandel, etabi. sig
s. selvstændig slagtermester i Strandby 1921, op
taget sønnen Hardy Christensen Aaen s. kom
pagnon i forretningen 1948.
Adr. Munkevej, Strandby.
Firma: E. Aaen & Søn, Slagterforretning,
Strandby.

Jørgensen Aalbæk; g. 1933 m. Paula Aa., f. Jen
sen; ud'l. h. slagtermester M. Mikkelsen, Jelling
1930, selvstændig slagtermester i Givskud og
Vejle, overtaget slagtermester P. Grensten’s for
retning i Thyregod — der omfatter butik, pølsemageri og slagtehus samt »kødtur« — 1933.
Adr. Borgergade 31, Thyregod.
Firma: Aksel J. Aalbæk, Slagterforretning,
Borgergade 31, Thyregod.

Aaen, Hardy Christensen, slagtermester; søn
af slagtermester Emanuel Aaen; optaget s. kom
pagnon i faderens slagterforretning i Strandby
1948.
Firma: E. Aaen & Søn, Slagterforretning,
Strandby.

Aalbæk, Egon, slagter; f. 9/5 1934 i Thyregod,
Vejle amt, søn af slagtermester Aksel J. Aalbæk;
udi. s. pølsemager på A.S.K., Kolding 1952, med
arbejder i faderens slagterforretning i Thyre
god.
Firma: Aksel J. Aalbæk, Slagterforretning,
Borgergade 31, Thyregod.

Aalberg, Joseph, kreaturkommissionær, gros
serer; f. 6/1 1899 i Kbhvn.; g. 8/5 1937 m. Ka
thrine Aa., f. Hagensen; slagterlærling i Karise
1913-16 og h. slagtermester N. P. Andersen, De
off. Slagtehuse, Kbhvn. 1916-17, frekventeret
Kbhvn.s Handelsskole, ansat h. stedfaderen i
firmaet J. Roed, Kbhvn. 1917, i kompagni m.
kreaturkommissionær Hans Pedersen indehaver
af firmaet J. Roed & Co., Kødbyen, Kbhvn. —
der omfatter levende og slagtede kreaturer, svin
og heste i kommission — s. 1943.
Adr. Aurikelvej 2, Kbhvn. Valby.
Firma: J. Roed & Co., Kreaturkommissionæ
rer, Flæskehallen 38, Kødbyen, Kbhvn. V.

Aalberg, Oscar Eugen Noel, slagtermester; f.
24/12 1905 i Kbhvn., søn af fabrikant Wilhelm
Aalberg; g. 31/10 1928 m. Helga Aa., f. Larsen;
udd. h. slagtermester Carlo Henriksen, Kbhvn.,
bestyrer h. slagtermester Albert Olsen, Vester
bros Torv, Kbhvn. 1927-32, etabi. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Kbhvn. 1932.
Adr. Vigerslevvej 74, Kbhvn. Valby.
Firma: Kødbørsen, Nørrebrogade 200, Kbhvn.
N.
Aalbæk, Aksel J., slagtermester; f. 6/8 1908 i
Thyregod, Vejle amt, søn af gårdejer Chresten

Aaquist, Harald, slagtermester; f. 13/1 1902 i
Randers, søn af slagtermester, kreaturhandler
Niels Funder Aaquist; g. 21/11 1939 m. Ruth
Aa., f. Hansen; udd. h. slagtermester Christen
sen’s Enke, Langå 1916-20, aflagt svendeprøve i
Randers (særdeles fyldestgørende udført arbej
de), svend h. læremesteren, h. slagtermester H.
Hetebrügge, Randers og h. slagtermester A.
Schmidt, Fredericia (14 år), grundlagt nuværende
slagterforretning i Fredericia — der sideløbende
omfatter pølsemageri — 1935; medl. af best. f.
Fredericia Slagtermesterforening s. 1952, sekre
tær i samme s. 1956, skuemester v. svendeprøver
s. 1952.
Adr. Indre Ringvej 17, Fredericia.
Firma: H. Aaquist, Slagtermester, Falkevej 22,
Fredericia.

Aasted, Helge Juul, fabrikant; f. 29/1 1923 i
Frederikshavn, søn af fabrikant Herman Juul
Aasted; g. 19/6 1948 m. Antoinette Aa., f. Nielsen;
realeksm. 1939, udd. i handel 1940-44, optaget s.
kompagnon i faderens virksomhed i Randers —
der omfatter fabrikation af salater samt en gros
salg af hørkram og konserves — 1944.
Adr. Grønbakken 6, Randers.
Firma: I/S Randers Salatfabrik v. Herrn. &
Helge Juul Aasted, Kristrupvej 63, Randers.
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H. J. Aasted
fabrikant
Randers

H. J. Aasted
fabrikant
Randers

P. Abben
slagtermester
Hørsholm

Aasted, Herman Juul, fabrikant; f. 12/2 1899 i
Randers, søn af bagermester Niels Juul Aasted;
g. 30/3 1918 m. Martha Aa., f. Petersen; realeksm.
1916, udd. i handel 1916-20, indehaver af kol'onialog isenkramforretning i Frederikshavn 1920-23,
bogholder i firmaet M. Lauritzen & Co., Frede
rikshavn 1923-29, grundlagt nuværende virksom
hed! i Randers — der omfatter fabrikation af
salater samt en gros salg af hørkram og konser
ves — 1929, optaget sønnen Helge Juul Aasted s.
kompagnon i samme 1944.
Adr. Kristrupvej 63, Randers.
Firma: I/S Randers Salatfabrik v. Herrn. &
Helge Juul Aasted, Kristrupvej 63, Randers.

Abben, Paul, slagtermester; f. 12/4 1919 i Hørs
holm, Frederiksborg amt, søn af slagtermester
Edmund August Abben; g. 30/5 1942 m. Karen A.,
f. Lade; udd. h. slagtermester Halvor Rasmus
sen, Birkerød 1933-37, svend i Hørsholm (ca. 10
år), selvstændig slagtermester i Hørsholm s. 1956.
Adr. Egevej 8, Hørsholm.
Firma: E. Abben, Slagterforretning, Hoved
gaden 12, Hørsholm.
Adolfsen, Albert, slagtermester; f. 14/7 1899 i
Søstrup sogn, Holbæk amt, søn af slagter N. L.
Adolfsen; g. 27/4 1923 m. Elna Johanne A., f.
Petersen; udd. h. faderen, medarbejder h. samme,
startet s. kørende slagter i Fårevejle 1920, opført
slagtehus og -forretning i Fårevejle 1936.
Adr. Fårevejle St.
Firma: A. Adolfsen, Slagtermester, Fårevejle
St.
Adolfsen, Kaj, slagter; søn af slagtermester
Albert Adolfsen; medarbejder i faderens slagter
forretning i Fårevejle.
Firma: A. Adolfsen, Slagtermester, Fårevejle
St.

Adolfsen, Niels Aage, slagter; søn af slagter
mester Albert Adolfsen; medarbejder i faderens
slagterforretning i Fårevejle.
Firma: A. Adolfsen, Slagtermester, Fårevejle
St.

A. Adolfsen
slagtermester
Fårevejle St.

Agerholm, Edvard, røgeriejer; f. 31/3 1889 i
Thisted, søn af slagtermester Martin Agerholm;
g. 16/2 1913 m. Ane Kirstine A., f. Simonsen; udd.
s. slagter h. faderen, svend i ind- og udlandet,
etabi. sig s. selvstændig slagtermester i Thisted
1913, afhændet forretningen 1931, derefter drevet
røgerivirksomhed; sekretær i Slagtermesterfor
eningen f. Thisted s. 1922.
Adr. Toldbodgade 3, Thisted.
Firma: E. Agerholm, Røgerier, Toldbodgade 3,
Thisted.

Aggergren, Børge Willemoes, slagtermester;
f. 17/2 1908 i Kbhvn., søn af vulkanisør Jens Ag
ge rgren; g. 5/5 1934 m. Maggie W. A., f. Lundbye;
ophold i Amerika, ansat i Arhus Flæskehal, Ar
hus 1936-41, svendebrev 1955, etabi. sig s. selv
stændig slagtermester i Arhus 1941, slagtermester
i Risskov 1947-50, grundlagt nuværende slagter
forretning i Arhus — der sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1950;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Vestre Ringgade 218, Arhus.
Firma: B. Willemoes, Slagter, Vestre Ringgade
218, Arhus.
Alber, Carl Johan, slagtermester; f. 1/4 1907 i
Nordby, Fanø, søn af slagtermester Johannes
Georg Alber; g. 2/2 1936 m. Bodil A., f. Munch;
udd. h. faderen 1921-25, frekventeret teknisk
skole på Fanø, svend bl. a. h. slagtermestrene
Gundersen, Esbjerg og Nielsen, Roslev samt på
pølsemageri i Danzig, iøvrigt ansat i faderens
slagterforretning i Nordby, Fanø, overtaget sam
me (4. generation) 1946, genn. årene ombygget
og moderniseret forretningen.
Adr. Hovedgaden, Nordby, Fanø.
Firma: C. J. Alber, Slagtermester, Hovedgaden,
Nordby, Fanø.

Alber, Oluf, slagtermester; f. 22/10 1922 i Nord
by, Fanø, søn af postbud Otto Alber; g. 5/4 1947
m. Clara A., f. Jacobsen; udd. h. slagtermester
F. Melsen, Esbjerg 1937-41, frekventeret Esbjerg
tekniske Skole, svend bl. a. h. slagtermester Niels
Pedersen, Esbjerg samt i Horsens og Trustrup,
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løst næringsbrev og overtaget nuværende slagter
forretning i Esbjerg — der omfatter butik og
pølsemageri — 1951, genn. årene ombygget og
moderniseret samme.
Adr. Stormgade 23, Esbjerg.
Firma: Oluf Alber, Slagtermester, Stormgade
23, Esbjerg.

Albertsen, Viggo Edmund, veterinærinspektør;
f. 12/8 1910 i Kbhvn.; dyrlæge, veterinærinspek
tør f. kødkontrollen i 1. distrikt 1944.
Adr. Bøgevang 44, Virum.
Institution: Veterinærdirektoraters Afd. f.
Kødkontrol, Nyropsgade 37, Kbhvn. V.
Albrechtsen, Karl Ove, slagtermester; f. 29/5
1913 i Ganløse, Frederiksborg amt, søn af slagter
mester Carl Ove Albrechtsen; g. 28/11 1937 m.
Oda A., f. Olsen; udd. i faderens slagterforretning
i Ganløse, overtaget samme — der er grundlagt
af faderen 1913 — 1947.
AdT. Ganløse pr. Måløv.
Firma: Karl Albrechtsen, Slagtermester, Gan
løse pr. Måløv.
Albrechtsen, Knud, slagtermester; f. 2/6 1902 i
Kbhvn., søn af malermester Carl Georg Albrecht
sen; g. 31/10 1926 m. Edith A., f. Albrechtsen;
udd. h. slagtermester Carl Ove Albrechtsen,
Ganløse 1919-23, svend i lærevirksomheden t.
1942, overtaget nuværende ejendom og slagter
forretning i Lynge 1942.
Adr. Lynge.
Firma: Knud Albrechtsen, Slagtermester,
Lynge.

Algreen, Svend Ejvind, slagtermester; f. 22/4
1924 i Endelave, Skanderborg amt, søn af slagter
mester Christian Ejner Algreen; g. 12/1 1947 m.
Rita A., f. Christensen; udd. dels h. faderen 194042, dels h. slagtermester E. Eriksen, Brande 194243 og dels h. slagtermester Chr. Ebbesen, Juels
minde 1943-44, svendeprøve (Juelsminde), fre
kventeret Teknologisk Institut, Kbhvn. 1945,
svend i faderens slagterforretning i Løsning, efter
faderens død bestyrer af forretningen f. mode

S.

E. Algreen
slagtermester
Løsning

ren 1950-53, overtaget samme — der sideløbende
omfatter slagtehus og pølsemageri samt »kødtur«
— f. egen regning 1953, driver sideløbende han
del m. levende kreaturer; medl. af best. f. Bjerre
Herreds Slagtermesterforening s. 1954, næstformd. i samme s. 1955.
Adr. Vestergade 35, Løsning.
Firma: Svend E. Algreen, Slagtermester, Ve
stergade 35, Løsning.

Andersen, A. P., stadsdyrlæge.
Adr. Frederikssund.
Andersen, A. V. J., stadsdyrlæge.
Adr. Nykøbing F.

Andersen, Aage, slagtermester; f. 23/9 1908 i
Randers, søn af slagtermester Aage Andersen; g.
19/9 1943 m. Anny A., f. Knudsen; udd. dels h.
faderen, dels h. slagtermester Bunkenborg, Chri
stiansfeld og dels h. slagtermester Carl Petersen,
Randers 1923-28, svendebrev 1928, svend h. slag
termester Carl Petersen, Randers 1928-33, etabi.
sig s. selvstændig slagtermester i Randers 1933,
flyttet forretningen — der sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — t. nu
værende adresse i Randers 1938; vareområde:
kød og viktualier en detail; skuemester f. pølsemagerfaget f. Randers Slagtermesterforening s.
1952.
Adr. Sjællandsparken 28, Randers.
Firma: Aage Andersen, Slagtermester, Vester
gade 33, Randers.
Andersen, Aage, slagtermester; f. 17/11 1928 i
Jels, Haderslev amt, søn af arbejdsmand Vilhelm
Andersen; g. 29/5 1950 m. Esther A., f. Sørensen;
udd. h. slagtermester Iversen, Jels 1943-47, sven
debrev 1947, svend 1947-50, grundlagt nuværende
slagterforretning i Arhus — der sideløbende om
fatter pølsemageri, kogeri og salteri — 1950; vare
område: kød og viktualier en detail.
Adr. Østbanetorvet 3, Arhus.
Firma: Østbanetorvets Slagterforretning v.
Aage Andersen, Østbanetorvet 3, Arhus.

311

Aa. P. Andersen
kreaturhandler
Rødby

A. Andersen
slagtermester
Rødkjærsbro

A. V. Andersen
slagtermester
Nørresundby

Andersen, Aage Peter, kreaturhandler; f. 10/5
1893 i Nysted, søn af gæstgiver Niels Andersen;
g. 31/5 1916 m. Agnes A., f. Petersen; udd. h. slag
termester Vilh. Andersen, Kerteminde 1907-12,
svend h. slagtermester Johs. Danielsen, Rødby,
etabi. sig s. selvstændig slagtermester og kreatur
handler i Rødby 1914.
Adr. Søndergade 21, Rødby.
Firma: Aage Andersen, Kreaturhandler, Søn
dergade 21, Rødby.

Andersen, Adolf Ditlev, slagtermester; f. 7/9
1918 i Fuur sogn, Viborg amt, søn af husmand
Niels Christian Andersen; g. 14/9 1945 m. Ruth
A., f. Sahlholdt Zacho; udd. h. slagtermester
Viggo Halle, Allingåbro 1936-40, svendebrev 1940,
svend 1940-46, overtaget nuværende slagterforret
ning i Randers — der er grundlagt 1939 og side
løbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri samt køkken — 1946; vareområde: kød og
viktualier en detail samt færdige middagsretter.
Adr. Ydunsvej 3, Randers.
Firma: Adolf D. Andersen, Slagtermester, Nør
regade 5, Randers.
Andersen, Agner, slagtermester; f. 22/8 1919 i
Rødkjærsbro, Viborg amt, søn af slagtermester
Christian Andersen; g. 18/5 1939 m. Else A., f.
Jensen; udd. i faderens slagterforretning i Rød
kj ærsbro 1933-37, svend i lærevirksomheden 193743, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Rød
kj ærsbro 1943, overtaget nuværende slagterfor
retning i Rødkj ærsbro — der er grundlagt af
faderen 1904 — 1949, sideløbende opført nuvæ
rende forretningsejendom m. moderne butik,
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri i Rødkj ærs
bro 1949; vareområde: kød og viktualier en
detail fra butik og vogn; driver sideløbende han
del m. kreaturer t. slagtebrug.
Adr. Rødkjærsbro.
Firma: Agner Andersen, Slagterforretning,
Rødkjærsbro.
Andersen, Ahlmann Vadskjær, slagtermester;
f. 24/8 1912 i Lindholm, Alborg amt, søn af heste
handler Marinus Andersen; g. 30/10 1938 m. Emma

A. E. Andersen
slagtermester
Søborg

A., f. Teglhus Larsen; udd. h. slagtermester
Anton Nielsen, Nørresundby 1927-31, svendebrev
1931, frekventeret Teknologisk Instituts fagskole,
Kbhvn., svend 1931-38, herunder bl. a. svend h.
slagtermester Fritz Eggart, Dresden Neustadt,
Tyskland 1936, overtaget nuværende slagterfor
retning i Nørresundby — der er grundlagt 1921
og sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1938, iøvrigt indehaver af
privat slagtehus og landejendom; vareområde:
kød og viktualier en detail; medl. af best. f.
Alborg og Nørresundby Slagtermesterforening.
Adr. Torvet 6, Nørresundby.
Firma: Ahlmann Andersen, Slagterforretning,
Vestergade 2, Nørresundby.

Andersen, Aksel Emil, slagtermester; f. 7/1 1911
i Ødsted, Vejle amt, søn af vejmand Chresten
Melkær Andersen; g. 10/3 1938 m. Margrethe A.,
f. Larsen; udi. h. slagtermestrene Brdr. Borg
ward, Egtved 1929, svend i Sakskøbing, Ringsted
og Nakskov, etabl. sig s. selvstændig slagterme
ster i Kbhvn. 1938, indehaver af nuværende slag
ter- og viktualieforretning i Gladsakse s. 1947.
Adr. Vadbro 2, Søborg.
Firma: Aksel E. Andersen, Slagtermester, Buddingevej 217, Søborg.
Andersen, Aksel Peter Fuglevig, slagtermester;
f. 20/10 1903 i Alborg, søn af landmand Anders
Nielsen Andersen; g. 2/10 1923 m. Astrid A., f.
Kortsen; udi. h. slagtermester Søren Kibsgaard,
Redsted M. 1928, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester m. forretning — der sideløbende omfatter
slagteri — i Redsted M. 1928.
Adr. Redsted M.
Firma: Aksel Andersen, Slagtermester, Red
sted M.
Andersen, Anders, slagtermester; f. 22/10 1880;
genn. 28 år drevet eksportslagteri i Brønderslev,
p.t. medarbejder i datteren fru Inger Marie Sørensen’s slagterforretning i Brønderslev; genn.
en årrække medl. af best. f. og næstformd. i
Brønderslev Slagtermesterforening.
Firma: Slagterforretningen »Eksporten«, Dan
nebrogsgade 4, Brønderslev.
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Andersen, Anders Christian, slagtermester; f.
29/1 1885 i Kjellerup, Viborg amt, søn af slagter
mester Johannes Andersen; g. 20/9 1932 m. Jo
hanne A., f. Overgaard; udd. h. slagtermester H.
P. Sørensen, Silkeborg 1900-04, lærebrev 1904,
svend 1904-10, grundlagt slagterforretning m.
salg udelukkende fra vogn og slagtehus 1910, op
ført butikslokale i Nørskovlund pr. Hinge 1929,
udvidet og moderniseret samme samt opført nyt
pølsemageri, kogeri og salteri 1936, bortforpagtet
forretningen t. sønnen Johannes Overgaard An
dersen og slagtermester Holger William Hansen
1956; æresmedl. af Kjellerup og Omegns Slagter
mesterforening s. 1955.
Adr. Nørskovlund pr. Hinge.
Andersen, Anders Peter, slagtermester; f. 16/1
1882 i Vadum, Alborg amt, søn af murermester
Christian Andersen; g. 25/2 1908 m. Helene Mar
grethe A., f. Bendtsen; etabi. sig s. selvstændig
slagtermester i Alborg 1917, optaget sønnen Emil
Andersen s. kompagnon i forretningen 1931, af
hændet forretningen t. sønnen 1951; genn. en år
række medl. af best. f. Alborg og Nørresundby
Slagtermesterforening.
Adr. Østerbro 59, Alborg.

Andersen, Anton, slagtermester; f. 11/6 1888 i
Lindholm, Alborg amt, søn af slagtermester Chri
stian Andersen; g. 27/11 1909 m. Helga A., f.
Uttrup; udd. h. slagtermester Thomas Olsen,
Alborg 1902-06, svend 1906-07, etabi. sig s. selv
stændig slagtermester m. salg fra åben bod samt
en del en gros handel i Alborg 1907, omdannet
forretningen t. udelukkende at omfatte kød en
gros og eksportvirksomhed 1914, optaget sønnen
Orla Andersen s. kompagnon i samme 1937; med
stifter af og medl. af best. f. Landsforeningen af
en gros Slagtere i Danmark.
Adr. Knud Tofts Vej 2, Nørresundby.
Firma: Anton Andersen & Søn, Kød en gros,
Alborg off. Slagtehuse, Alborg.
Andersen, Anton, slagtermester; f. 11/10 1904
i Odense, søn af slagtermester Anton Andersen;
g. 7/11 1930 m. Margrethe A., f. Christiansen; udd.

C.

Andersen
slagtermester
Bolbro

h. faderen 1918-22, aflagt svendeprøve, svend h.
slagtermester Schmidt, Fredericia og mestersvend
h. faderen, grundlagt nuværende en gros virk
somhed i Odense 1940.
Adr. Bakkevej 13, Tarup pr. Odense.
Firma: Anton Andersen, Slagtermester, Ru
gårdsvej 60, Odense.

Andersen, Anton, slagtermester; f. 5/6 1916 i
Kristrup, Randers amt, søn af slagtermester Ove
Andersen; g. 5/6 1943 m. Edith A., f. Jensen; præliminæreksm. (Randers Realskole) 1931, udd. h.
faderen samt i Arhus 1931-35, svendebrev 1935,
svend 1935-43, overtaget nuværende slagterfor
retning i Randers — der er grundlagt af bedste
faderen 1907 og sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1943; vareområde: kød
og viktualier en detail.
Adr. Holmegårdsvej 3, Kristrup pr. Randers.
Firma: Anton Andersen, Slagtermester, Brød
regade 15, Randers.
Andersen, Arne, slagtermester; f. 20/1 1905 i
Slagelse, søn af snedkermester Henry Andersen;
g. 8/3 1954 m. Marie A., f. Petersen; udd. dels h.
slagtermester A. Petersen, Slagelse 1919-21 og
dels h. slagtermester Trebbien, Kbhvn. 1921-23,
aflagt svendeprøve i Kbhvn. (sirligt og probert
udført arbejde), frekventeret Teknologisk Insti
tut, Kbhvn. 1924, svend! h. slagtermester Treb
bien, Kbhvn. og h. slagtermester Gudmar Ras
mussen, Birkerød, t. søs s. slagter, sen. slagter i
U.S.A., bestyrer af Arbejdernes Kødforsyning,
Amager 1932, overtaget slagtermester Knudsen’s
forretning på Amagerbrogade, Kbhvn. 1938, en
overgang drevet 4 forretninger, i kompagni m.
slagtermester Henningsen grundlagt slagterfor
retning i Bjerre 1947, ophævet kompagniskabet
og overtaget slagtermester H. Schmidt’s forret
ning i Horsens 1948, overtaget slagtermester Aage
Nielsen’s forretning i Kolding — der sideløbende
omfatter pølsemageri — 1953; medl. af Odd-Fellow Logen, Horsens.
Adr. Runddelen 8, Kolding.
Firma: Kødbørsen v. A. Andersen, Søndergade
1, Kolding.
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Andersen, August Højer, slagtermester, hesteog kreaturhandler; f. 5/1 1907 i Slagelse, søn af
bagermester J. Fr. Andersen; g. 9/11 1930 m.
Iska A., f. Petersen; udd. h. slagtermester Johs.
Petersen, Slagelse, svendeprøve 1925, svend h.
læremesteren 1925, drevet landhandel i Slagelse
1925-26, overtaget slagtermester Thide’s forret
ning i Ringsted 1926, afhændet samme 1943, driver
fortsat heste- og kreaturhandel samt eksport af
levende kreaturer og søer; tidl. medl. af best, og
skuemester f. Ringsted og Omegns Slagtermester
forening.
Adr. Torvet 1, Ringsted.
Firma: Aug. Andersen, Heste- & Kreaturhand
ler, Torvet 1, Ringsted.
Andersen, Axel Baunsgaard, slagtermester; f.
27/11 1905 i Nørre Snede, Skanderborg amt, søn
af slagtermester Carl Andersen; g. m. Olga Ma
rie A., f. Rasmussen; udd. h. faderen 1919-23,
svend 1923-42, overtaget nuværende slagterforret
ning i Nørre Snede — der er grundlagt af fade
ren 1918 og sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1942; vareområde:
kød og viktualier en detail.
Adr. Nørre Snede.
Firma: Axel Andersen, Slagtermester, Nørre
Snede.

Andersen, B. Alstrup, viktualiehandler.
Firma: Vanløse Fedevareforretning, Alekistevej 81, Vanløse.
Andersen, Børge, slagtermester; f. 30/12 1913 i
Haslev, Præstø amt, søn af arbejdsmand Chri
stian Andersen; g. 8/12 1940 m. Else A., f. Peter
sen; udd. h. slagtermester Herrn. Jacobsen, Ha
slev, drevet slagterforretning i Borup 1945-48,
medindehaver af firmaet M. Soelberg & Co.,
Haslev 1948-55, overtaget slagtermester Vilh. Lar
sen’s forretning i Dalby-Borup 1956.
Adr. Dalby-Borup pr. Haslev.
Firma: B. Andersen, Slagtermester, DalbyBorup pr. Haslev.

E. Andersen
slagtermester
Stege

Andersen, Carl, slagtermester; f. 16/7 1916 i
Slagelse, søn af slagtermester Jacob Andersen;
g. 9/5 1943 m. Ragnhild A., f. Marchmann; udd. i
faderens slagterforretning i Korsør, medarbej
der i samme 1939-50, overtaget forretningen 1950;
medl. af best. f. og kasserer i Korsør og Omegns
Slagtermesterforening.
Adr. Nygade 36, Korsør.
Firma: Carl Andersen, Slagtermester, Algade
24, Korsør.
Andersen, Carl, slagtermester; f. 27/3 1927 i
Odense, søn af slagtermester Svend Andersen;
g. 15/7 1950 m. Ruth A., f. Jensen; udd. h. køb
mand Birkelund’s' Eftf., Odense 1942-46, handelseksm. (Odense), udd. s. slagter h. faderen 194751, svendeprøve (Odense), svend og sen. mester
svend samt kompagnon h. faderen, grundlagt nu
værende slagter- og viktualieforretning i Bolbro
1956.
Adr. Juelsmindevej 20, Bolbro.
Firma: Od'insparkens Slagter- & Viktualiefor
retning, Juelsmindevej 37, Bolbro.
Andersen, Christian Due, slagtermester; f. 4/7
1911 i Kerteminde, søn af murermester Anders
Andersen; g. 2/2 1936 m. Asta D. A., f. Pedersen;
udd. h. slagtermester Harald Madsen, Svindinge
F. 1926-30, svend h. slagtermester Chr. Müller.
Korsør 1932-34, etabi. sig s. selvstændig slagter
mester i Nykøbing M. 1935, indehaver af nuvæ
rende slagterforretning i Erslev — der sidelø
bende omfatter slagteri — s. 1945; tidl. formd. f.
Nykøbing M. Slagtermesterforening.
Adr. Erslev.
Firma: Chr. Due Andersen, Slagtermester,
Erslev.
Andersen, Claus, slagtermester; f. 7/5 1902 i
Kragenæs, Ærø, søn af skibsfører Andreas An
dersen; g. m. Cecilie A., f. Hansen; udd. og vir
ket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig slagter
i Kragenæs 1929, grundlagt slagterforretning i
Marstal 1931, flyttet forretningen — der side
løbende omfatter slagtehus og pølsemageri — t.
nuværende ejendom i Marstal 1936, svendeprøve
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(Marstal) 1936; medl. af best. f. Ærø Slagterme
sterforening 1950-54; hobby: jagt.
Adr. Mellemgade, Marstal.
Firma: Claus Andersen, Slagtermester, Mel
lemgade, Marstal.

Andersen, Egon, slagtermester; f. 3/8 1912 i
Odense, søn af slagtermester Lauritz Petrus
Alexis Andersen; g. 28/10 1938 m. Grethe A., f.
Berg Petersen; udd. h. slagtermester Marius Stol
zenbach, Odense 1926-30, svendeprøve (Odense),
svend på Odense off. Slagtehus, Odense t. 1941,
iøvrigt svend h. slagtermester Urban Sørensen,
Nyborg, overtaget nuværende slagterforretning i
Odense — der er grundlagt af faderen 1923 — 1946.
Adr. Skibhusvej 108, Odense.
Firma: Egon Andersen, Slagtermester, Skib
husvej 108, Odense.

H. M. Andersen
slagtermester
Sakskøbing

Andersen, Ejner Michael, slagtermester; f. 21/2
1912 i Bramstrup, Randers amt, søn af murer
arbejdsmand Jens Marius Andersen; g. 10/2 1935
m. Martha A., f. Sørensen; udd. h. slagtermester
Bredgaard Petersen, Auning 1928-32, svendeprøve
m. ros 1932, svend 1932-34, etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Auning 1934, grundlagt nu
værende slagterforretning m. salg af kød fra bu
tik og vogn i Uggelhuse 1935, opført nuværende
ejendom i Uggelhuse og indrettet moderne slag
terbutik, slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri i samme 1952; driver sideløbende krea
turhandel.
Adr. Uggelhuse.
Firma: E. Andersen, Slagtermester, Uggelhuse.

Andersen, Egon, slagtermester; f. 3/1 1915 i
Esbjerg, søn af maskinarbejder Christian Ander
sen; g. 5/7 1946 m. Elna A., f. Knudsen; udd. h.
slagtermester Axel Hansen, Esbjerg 1930-34, fre
kventeret Esbjerg tekniske Skole, svend bl. a.
h. slagtermester Mehl'sen, Esbjerg (6 år), h. lære
mesteren (4 år) og h. slagtermester Jepsen, Skær
bæk (6 år), grundlagt nuværende slagterforret
ning i Esbjerg — der omfatter moderne butik
og pølsemageri — 1948.
Adr. Baggesens Allé 1, Esbjerg.
Firma: Egon Andersen, Slagtermester, Bagge
sens Allé 1, Esbjerg.

Andersen, Emil, slagtermester; f. 5/7 1908 i
Alborg, søn af slagtermester Anders Peter Ander
sen; g. 11/11 1934 m. Anna Marie A., f. Sørensen;
udd. h. faderen 1922-26, frekventeret Alborg
Slagterfagskole og Teknologisk Institut, Kbhvn.
1925, svendebrev 1926, svend i faderens forretning
i Alborg 1926-31, optaget s. kompagnon i samme
1931, eneindehaver af forretningen — der er
grundlagt af faderen 1917 og sideløbende omfat
ter røgeri, pølsemageri og kogeri — s. 1951;
vareområde: kød og viktualier en detail; næstformd. f. Alborg og Nørresundby Slagter
mesterforening, skuemester v. svendeprøver i
Ålborg amt 1947-52; medl. af Serapions Ordenen
i Danmark.
Adr. Østerbro 58, Ålborg.
Firma: A. P. Andersen & Søn v. Emil Ander
sen, Slagtermester, Østerbro 58, Ålborg.

Andersen, Egon Juul Bruun, slagtermester; f.
30/7 1912 i Kbhvn., søn af montør N. Juul Ander
sen; g. 20/9 1955 m. Hanne A., f. Christensen;
udd. h. svigerfaderen slagtermester Hans Knud
sen, Kbhvn., drevet vognmandsforretning i Kød
byen, Kbhvn. 1938-48, overtaget slagtermester
Th. Eiberg’s forretning i Skodsborg 1948.
Adr. Høje Skodsborg 4, Skodsborg.
Firma: E. Bruun Andersen, Slagtermester,
Skodsborg Strandvej 155, Skodsborg.

Andersen, Erik, slagtermester; f. 16/12 1902 i
Allerslev sogn, Præstø amt, søn af husmand
Ole Andersen; g. 5/12 1925 m. Ella A., f. Peter
sen; udd. h. slagtermester Niels Nielsen, Lendemark pr. Stege 1916-20, svend h. læremesteren t.
1926, grundlagt forretning s. kørende slagter i
Lendemark, grundlagt nuværende slagterforret
ning i ny erhvervet ejendom i Stege 1946.
Adr. Rådhusgade 21, Stege.
Firma: Erik Andersen, Slagtermester, Rådhus
gade 21, Stege.
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H. P. S. Andersen
slagtermester,
kreaturhandler
Ringe

H. J. Andersen
slagtermester
Silkeborg

H. E. Andersen
slagtermester
Maribo

Andersen, Erik Jens, slagtermester.
Firma: V. Andersen, Slagterforretning, Veksø

S.
Andersen, Erik Steffensen, slagtermester; f.
31/10 1910 i Kbhvn., søn af formand v. Kbhvn.s
Elektricitetsværk Ole Steffensen Andersen; g.
29/4 1934 m. Minna A., f. Andersen; udd. h. slag
termester Johs. Nielsen, Frdbg., svend h. lære
mesteren, etabi. sig s. selvstændig slagtermester
i Kbhvn. 1937.
Adr. Peder Lykkes Vej 17, Kbhvn. S.
Firma: E. Steffensen Andersen, Slagtermester,
Amagerbrogade 201, Kbhvn. S.

Andersen, Erik Vagn, slagtermester; f. 27/2
1923 i Pårup, Odense amt, søn af en gros slagter
mester Christian Andersen; g. 22/2 1948 m. Ruth
Ellen A., f. Busch; udd. på Odense Pølsefabrik,
Odense 1937-41, aflagt svendeprøve, tildelt di
plom f. flid fra Odense tekniske Skole, svend i
A/S Bjarne Eckhoff’s Konservesfabrik, Odense,
h. slagtermestrene Chr. Hansen & Sønner, Oden
se og h. svigerfaderen slagtermester Knud Busch,
Bolbro, optaget s. kompagnon h. sidstnævnte
1948, efter svigerfaderens død videreført forret
ningen i samarbejde m. svigermoderen fru Agda
Busch.
Adr. Middelfartvej 75, Bolbro.
Firma: A. Busch, Slagterforretning, Middel
fartvej 94, Bolbro.
Andersen, Frode Steinmetz, direktør; f. 24/7
1909 i Kbhvn., søn af gørtlermester Hans Chri
stian Andersen; g. 6/7 1943 m. Karen S. A., f.
Christensen; realeksm. (Godthåbsvejens Realsko
le, Frdbg.) 1926, ansat i E. F. Essmann-Koncernen (Plumrose), Kbhvn. 1927-42, frekventeret
Købmandsskolen i Kbhvn. 1927-33, studie- og
arbejdsophold i England, Egypten, Nære Orient
og Belgien 1933-35, direktør og medl. af best. f.
A/S Arhus Flæskehal, Arhus 1942; virksomhe
dens virkeområde: fabrikation og en gros salg
af pølser, pålægsvarer og kødkonserves t. hjem
memarkedet og eksport, slagtning t. hjemme
markedet og eksport, en gros salg af kød, flæsk

H. H. Andersen
slagtermester
Stilling

og slagteriprodukter og eksport af levende slag
tekvæg, saltet oksekød og grisetæer m. v. i tøn
der; leverandør t. en række pølsevogne i jydske
og fynske byer; firmaets produkter tilkendt
guldmedaille og højeste anerkendelse v. lands
udstillingen Dansk Kogekunst 1950; medl. af
best. f. Kreaturhandlerforeningen f. Arhus og
Omegn og f. Arhus Slagtermestres Produktfor
ening og Tarmrenseri, Arhus.
Adr. Egebæksvej 49, Højbjerg.
Firma: A/S Arhus Flæskehal, Jægergårdsgade
152, Arhus.

Andersen, G., slagtermester.
Adr. Tidseltoft 8, Vejle.
Andersen, Gotfred, slagtermester; f. 6/3 1908i Horsens, søn af urmager Anders Martin An
dersen; g. 25/3 1934 m. Elma A., f. Sørensen;
overtaget nuværende slagterforretning i Horsens
— der er grundlagt 1929 og sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1934;.
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Østergade 27, Horsens.
Firma: Gotfred Andersen, Slagtermester,.
Østergade 27, Horsens.

Andersen, Gunnar, slagtermester.
Firma: Gunn. Andersen, Slagterforretning..
Lobbæk.
Andersen, H., slagtermester.
Firma: Frederikssund Andels-Svineslagteri,
Frederikssund.
Andersen, H. C., slagtermester; f. 10/8 1899 i
Brahetrolleborg, Svendborg amt, søn af husmand
Ludvig Peter Andersen; g. 16/12 1922 m. Anna
Gerda Petra A., f. Jensen; udi. h. slagtermester
H. A. Hansen, Kbhvn. 1919, bestyrer h. slagter
mester Laur. Nielsen, Kbhvn. 1922-30 og h. slag
termester Einar Jensen, Usserød pr. Hørsholm
1930-34, selvstændig slagtermester i Kbhvn. s.
1934, indehaver af nuværende slagterforretning
i Kbhvn. s. 1943.
Adr. Obdams Allé 22, Kbhvn. S.
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H. Andersen
slagtermester
Vedde

H. Andersen
slagtermester
Herlev

H. H. Andersen
slagtermester
Skanderborg

Firma: H. C. Andersen, Slagtermester, Ama.gerbrogade 64, Kbhvn. S.

Andersen, Hans, slagtermester.
Firma: Hans Andersen, Slagterforretning, Gre
ve pr. Tåstrup.

Andersen, Hans, slagtermester; f. 23/1 1916 i
Finderup sogn, Holbæk amt, søn af handelsmand
Th. Andersen; g. m. Else A., f. Nielsen; udd. h.
slagtermester Alfr. Olsen, Høng 1932-36, svend
i Ruds-Vedby, drevet slagterforretning i Kalund
borg 1939-47, overtaget nuværende slagterforret
ning i Illerup pr. Kalundborg 1947.
Adr. Illerup pr. Kalundborg.
Firma: Hans Andersen, Slagtermester, Illerup
pr. Kalundborg.
Andersen, Hans Christian, slagtermester; f.
.23/1 1909 i Randers; udi. s. pølsemager 1928.
Firma: H. C. Andersen, Slagtermester, Adel
gade 18, Randers.

Andersen, Hans Hjort, slagtermester; f. 12/6
1906 i Lunderskov, Ribe amt, søn af slagtermester
Hans Michael Andersen; g. 12/11 1933 m. Agnes
A., f. Svane; udi. h. slagtermester P. Mikkelsen,
Lunderskov 1924, svend i provinsen og Kbhvn.,
bestyrer h. slagtermester A. W. Schmidt, Gen
tofte 1932-42, overtaget sidstnævntes forretning
1942; medl. af best. f. Slagtermesterforeningen
f. Gentofte og Omegn.
Adr. Indelukket 13, Hellerup.
Firma: H. Hjort Andersen, Slagtermester,
-Gentoftegade 33, Gentofte.
Andersen, Hans Jørgen, slagtermester; f. 27/9
1907 i Strandby, Hårby sogn, Assens amt, søn
af boelsmand, grisehandler Christen Andersen;
g. 31/7 1934 m. Sigrid A., f. Pedersen; udd. h.
slagtermester Peter Rasmussen, Millinge 1922-26,
påbegyndt landhandel og handel m. levende krea
turer fra forældrenes ejendom 1926, drevet slag
terforretning i Stige F. 1934-44, derefter gård
ejer og sen. ejer af Oure Kro, Oure, overtaget
slagtermester Geil’s forretning i Lohals 1947,

H. V. Andersen
slagtermester
Øksendrup

indehaver af nuværende slagterforretning i Ør
sted pr. Rørmosehus — der sideløbende omfatter
pølsemageri — s. 1955, driver sideløbende handel
m. levende kreaturer.
Adr. Ørsted pr. Rørmosehus.
Firma: Ørsted Slagterforretning v. H. J. An
dersen, Ørsted pr. Rørmosehus.
Andersen, Hans Mogens, slagtermester; f. 22/5
1915 i Sakskøbing, søn af slagtermester Christian
Bertou Andersen; g. 11/10 1942 m. Inge Marie
A., f. Langvaad; udd. på Lolland-Falsters AndelsSvineslagteri og på Konservesfabrikken »Dana«,
Nykøbing F. 1931-35, svend i lærevirksomheden
(ca. 15 år), etabi. sig s. selvstændig slagtermester
i Sakskøbing 1950.
Adr. Kirkestræde 3, Sakskøbing.
Firma: Mogens Andersen, Slagtermester, Kir
kestræde 3, Sakskøbing.
Andersen, Hans Peter Skovgaard, slagterme
ster, kreaturhandler; f. 9/1 1912 i Heden, Svend
borg amt, søn af slagtermester Laurits Marius
Andersen; g. 18/6 1939 m. Margrethe S. A., f.
Pedersen; udd. h. faderen 1926-30, svend h. slag
termestrene Brdr. Kruse, Odense og h. faderen,
forpagtet slagtermester Vald. Larsen’s forretning
i Ringe 1937, erhvervet den t. forretningen hø
rende ejendom samt ombygget og moderniseret
samme — der omfatter butik og pølsemageri —
1938, sideløbende overtaget slagtermester Henry
Hansen’s forretning Algade 9, Ringe — der dri
ves v. bestyrer — 1946 samt »kødtur« efter slag
termester Vilh. Andersen, Vantinge 1952, driver
iøvrigt kreaturhandel; hobby: landbrug (egen
gård).
Adr. Algade 49, Ringe.
Firma: H. P. Skovgaard Andersen, Slagter
mester & Kreaturhandler, Algade 49, Ringe.

Andersen, Harald Jørgen, slagtermester; f. 23/1
1902 i Roholte, Præstø amt, søn af kreaturhand
ler Anders Peter Andersen; g. 29/12 1925 m. Rosa
A., f. Bohlmann; udd. h. slagtermester Jørgen
Christiansen, Ry 1916-20, svendebrev 1920, svend
1920-27, mestersvend i A/S Koopmann’s Svine
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slagteri, Silkeborg 1927-37, etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Silkeborg 1937, grundlagt nu
værende slagterforretning i Silkeborg — der
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1942; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Absalonsgade 17, Silkeborg.
Firma: Harald Andersen, Slagterforretning,
Absalonsgade 17, Silkeborg.
Andersen, Harry Emanuel, slagtermester; f.
8/7 1910 i Ønslev, Maribo amt, søn af landmand
Peter Andersen; g. 27/1 1935 m. Dagny A., f.
Lindhardt; udd. h. slagtermester Holger Jensen,
Nykøbing F. 1924-29, svend på Maribo Svine
slagteri, Maribo 1930-33, iøvrigt ansat på Kon
servesfabrikken »Dana«, Nykøbing F. (2 år),
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Maribo
1935; medl. af best. f. og fanebærer i Maribo og
Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Østergade 43, Maribo.
Firma: Harry Andersen, Slagtermester, Øster
gade 43, Maribo.
Andersen, Harry Haugaard, slagtermester; f.
24/11912 i Stjær, Skanderborg amt, søn af slagter
mester Marius Andersen; g. 23/5 1949 m. Gyda
A., f. Rohde; udd. h. faderen 1926-30, lærebrev
1930, svend i nuværende slagterforretning i Stil
ling og efter faderens død bestyrer af samme
f. moderen 1930-41, overtaget forretningen —
der er grundlagt af faderen i Stjær 1906 og side
løbende omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1941, genn. årene moderni
seret virksomheden flere gange.
Adr. Stilling.
Firma: Harry Andersen, Kød & Pålæg, Stilling.
Andersen, Helmer, slagtermester; f. 19/8 1907
i Pedersborg, Sorø amt, søn af gårdejer Julius
Andersen; g. 7/4 1936 m. Inger A., f. Hasling;
udd. h. slagtermester Peder Madsen, Haldagerlille, svendebrev 1932, svend h. slagtermester
Laur. Madsen, Fuglebjerg, overtaget nuværende
slagterforretning i Vedde 1936; medl. af best. f.
Slagelse og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Vedde.
Firma: H. Andersen, Slagtermester, Vedde.

Andersen, Henning Haugaard, slagtermester;
f. 6/10 1915 i Stjær, Skanderborg amt, søn af
slagtermester Marius Andersen; g. 4/4 1943 m.
Ella A., f. Rasmussen; udd. i faderens slagter
forretning i Stilling 1934-38, svendebrev 1938,
svend h. faderen 1938-43, overtaget nuværende
slagterforretning i Skanderborg — der er grund
lagt 1890 — 1943, udvidet og moderniseret sam
me m. nyt slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri 1953; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Møllegade 4, Skanderborg.
Firma: Henning Andersen, Slagtermester, Møl
legade 4, Skanderborg.

Andersen, Herluf, slagtermester; f. 7/7 1914 i
Kristrup, Randers amt, søn af arbejdsmand Jens
Andersen; g. 10/5 1937 m. Edith A., f. Gad Niel
sen; udd:. h. slagtermester Carl Olsen, Kødbyen,
Kbhvn. 1929-33, svend i lærevirksomheden t.
1943 og h. slagtermester Koch Mogensen, Syd
havnen, Kbhvn. 1943-51, bestyrer af Arbejdernes
Kødforsyning, Nørrebros Runddel, Kbhvn. 195152, overtaget slagterforretningen Runddyssen 2,
Herlev 1952, sideløbende overtaget slagter- og
viktualieforretningen Herlev Bygade 41, Herlev
1957.
Adr. Peter Sabroes Gade 18, Kbhvn. SV.
Firma: Herlevhuse Slagter- & Viktualieforret
ning, Runddyssen 2, Herlev.

Andersen, Herman Val ther, slagtermester; f.
20/9 1908 i Odense, søn af kreaturhandler Fre
derik Vilhelm Andersen; g. 7/11 1931 m. Anna
A., f Andersen; udd. i handel, udd. i slagter
faget h. slagtermester Vald. Petersen, Vormark
pr. Hesselager 1927-31, slagteriarbejder på Oden
se Eksportslagteri, Odense (4 år), overtaget slag
termester Th. Petersen’s forretning i Øksendrup — der omfatter handel fra vogn og slagte
hus samt handel m. levende kreaturer — 1935;
medl. af best. f. Slagtermesterforeningen f. Ny
borg og Omegn.
Adr. Øksendrup.
Firma: Herman Andersen, Slagter, Øksendrup.

Andersen, Holger, slagtermester; f. 1/3 1902 i
Norup sogn, Odense amt, søn af gårdejer Anders
Knud Andersen; g. 18/4 1935 m. Karla A., f.
Been; udd. og virket v. landvæsen, påbegyndt
landhandel fra Odense 1933, flyttet t. Lumby
1940, grundlagt nuværende slagterforretning —
der sideløbende omfatter slagtehus og pølse
mageri samt »kødtur« — i egen nyerhvervet
ejendom (tidl. mejeri) i Lunde F. 1946; hobby:
gymnastik (genn. 30 år aktiv gymnast).
Adr. Lunde F.
Firma: Holger’s Slagterforretning v. Holger
Andersen, Lunde F.
Andersen, Holger, slagtermester; f. 25/4 1907 i
Nors, Thisted amt, søn af gårdejer Poul Ander
sen; g. 16/5 1937 m. Anna A., f. Nielsen; udi. h.
slagtermester J. P. Poulsen, Sundby M. 1927,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Nors
1928, svend på Thisted Andels-Svineslagteri,
Thisted 1930-37, påny selvstændig slagtermester
i Nors s. 1957.
Adr. Nors.
Firma: Holger Andersen, Slagtermester, Nors.
Andersen, Holger P., grosserer; f. 1/12 1902 i
Kbhvn., søn af grosserer Viggo Andersen; g.
1. gang 1928 m. Ruth A., f. Henriksen, g. 2. gang
1950 m. Agnete A., f. Dreyer; udg. fra V. Borgerdydskole’s gymnasium, Kbhvn. 1919, derefter
udd. merkantilt på forskellige andelsslagterier
og sideløbende gennemgået handelsskoleuddan
nelse, studie- og arbejdsophold på Smithfield
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H. P. Andersen
grosserer
Kbhvn. V.

J. O.

J.

H. Andersen
slagtermester
Arhus

E. Andersen
kreaturhandler
Odense

Market, London 1922 og i Hamburg 1923, optaget
s. kompagnon h. faderen i firmaet P. Andersen,
Kbhvn. 1924, eneindehaver af samme — der er
grundlagt af bedstefaderen grosserer P. Ander
sen 1864 og er den største private kommissions
forretning i Danmark — s. 1940; medl. af best.
f. Foreningen af en gros Handlende i Kbhvn.s
Flæskehal s. 1940, næstformd. i samme 1941,
formd. s. 1943; medl. af best. f. Sønderjydsk
Skoleforening, medl. af S.K.O.
Adr. Valbirkvej 14, Hellerup.
Firma: P. Andersen, Kommissionsforretning,
Flæsketorvet 84, Kødbyen, Kbhvn. V.

Andersen, J. C., slagteridirektør.
Firma: Bornholms Andels-Svineslagteri, Rønne.
Andersen, J. Peter, prokurist; f. 13/6 1930 i
Kbhvn., søn af grosserer Holger P. Andersen;
g. 1954 m. Kirsten Bente A., f. Drenov; realeksm.
(GI. Hellerup Gymnasium, Hellerup) 1946, udd.
praktisk og teoretisk h. faderen i firmaet P.
Andersen, Kødbyen, Kbhvn., ansat på Slagelse
Andels-Svineslagteri, Slagelse 1947-48, frekven
teret Niels Brock’s Handelsskole, Kbhvn. 194850 m. eksm. fra samme 1950, derefter ansat på
Kolding Andels-Svineslagteri, Kolding og på Ål
borg Amts Andels-Svineslagteri, Nørresundby,
værnepligtig v. Livgarden 1951-53, løjtnant af
reserven, disponent i firmaet P. Andersen, Kød
byen, Kbhvn. 1953, prokurist i samme 1957, stu
die- og arbejdsophold i Køln 1954 og i London
1955.
Adr. Smakkegårdsvej 127, Gentofte.
Firma: P. Andersen, Kommissionsforretning,
Flæsketorvet 84, Kødbyen, Kbhvn. V.

Andersen, Jens Erik, kreaturhandler; f. 31/7
1909 i Vor Frue landsogn, Odense amt, søn af
slagtermester, kreaturhandler Karl Vilhelm Olaf
Andersen; g. 25/10 1936 m. Edith A., f. Hansen;
udd. h. faderen 1923-27, aflagt svendeprøve (sær
deles smukt og probert udført arbejde), svend
bl. a. h. slagtermester Marius Stolzenbach, Oden
se, etabi. sig s. selvstændig slagtermester i Oden
se 1933, afhændet forretningen t. slagtermester

J. V.

Andersen
slagtermester
Gørding

Niels Rasmussen 1935, derefter kompagnon h.
broderen slagtermester Olaf Andersen i den af
faderen i 1884 grundlagte en gros virksomhed i
Odense, grundlagt selvstændig en gros virksom
hed i Odense 1940, afhændet samme t. Odense
Pølsefabrik, Odense 1944, derefter opkøber f.
nævnte pølsefabrik, selvstændig kreaturhandler
s. 1948; medl. af best. f. Hudesalgsforeningen,
Odense s. 1953; hobby: travsport.
Adr. Blangstedgårdsvej 91, Odense.
Firma: Jens Erik Andersen, Kreaturhandler,
Blangstedgårdsvej 91, Odense.
Andersen, Jens Olkjær Hoffmann, slagterme
ster; f. 10/12 1924 i Hemmet, Ringkøbing amt,
søn af træhandler Martin Andersen; g. 2/4 1953
m. Tekla H. A., f. Haugaard Nielsen; udd. h.
slagtermester Rs. Jørgensen, Randers 1941-45,
svendebrev 1945, svend 1945-51, grundlagt nuvæ
rende slagterforretning i Arhus — der sidelø
bende omfatter pølsemageri, kogeri og salteri —
1951; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Vilh. Bergsøes Vej 41, Arhus.
Firma: J. Hoffmann Andersen, Slagterforret
ning, P. Fabers Vej 41, Arhus.
Andersen, Jes Viggo, slagtermester; f. 13/9 1907
i Vejle, søn af tjenestemand Carl Andersen; g.
15/5 1932 m. Irene A., f. Andersen; udd. h. slag
termester Carl Pedersen, Vejle 1922-26, frekven
teret Vejle Handelsskole og Vejle tekniske Skole
samt Teknologisk Institut’s pølsemagerkursus,
Kbhvn. 1927, svend bl. a. h. læremesteren (ialt
17 år), løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Vejle 1936, en kort tid pølse
mager i Silkeborg og h. slagtermester C. H. P.
Gøttsche, Herning, overtaget nuværende ejen
dom m. slagterbutik, pølsemageri og slagtehus
i Gørding 1943, genn. årene ombygget og moder
niseret forretningen; tildelt 1. præmie f. udstil
ling af pølsevarer i Utrecht 1948; kasserer i Sydjydsk Slagtermesterforening, medl. af best. f.
Gørding Borger- og Håndværkerforening.
Adr. Gørding.
Firma: Gørding Slagterforretning v. Viggo
Andersen, Gørding.
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J. Andersen
slagtermester
Alborg

J. H. Andersen
slagtermester
Bedsted

J. Andersen
slagtermester
Mørkøv

Andersen, Johan, slagtermester; f. 21/4 1921 i
Dover sogn, Skanderborg amt, søn af gårdejer
Anders Andersen; g. 11/9 1949 m. Ellen A., f.
Jensen; udd. h. eksportør Hjalmar Nielsen, Ale
strup 1945-49, overtaget nuværende slagterfor
retning i Alborg 1949; vareområde: kød og vik
tualier samt hestekød en detail.
Adr. Langelandsgade 12, Alborg.
Firma: Johan Andersen, Slagtermester, Hadsundvej 42, Alborg.
Andersen, Johan Frederik Kobberup, slagter
mester; f. 24/1 1920 i Arhus, søn af slagtermester
Søren Christian Kobberup Andersen; g. 26/2 1946
m. Anny Kirstine A., f. Jensen; udd. i faderens
slagterforretning i Struer 1934-38, frekventeret
Struer tekniske Skole, svend i lærevirksom
heden, overtaget samme — der omfatter butik
og pølsemageri — 1954, genn. årene ombygget
og moderniseret forretningen.
Adr. Danmarksgade 10, Struer.
Firma: Kobberup Andersen’s Slagterforret
ning, Danmarksgade 10, Struer.
Andersen, Johannes, slagtermester; f. 22/3 1892
i Kundby, Holbæk amt, søn af skræddermester
Niels Knud Andersen; g. 5/11 1912 m. Anna Kir
stine A., f. Andersen; udd. h. farfaderen slagter
mester Anders Andersen, Syvendekøb, grund
lagt slagterforretning i Syvendekøb 1917, opført
nuværende ejendom m. tilhørende slagterforret
ning i Mørkøv 1924.
Adr. Hovedgaden 18, Mørkøv.
Firma: Johs. Andersen, Slagtermester, Hoved
gaden 18, Mørkøv.
Andersen, Johannes Hartmann, slagtermester;
f. 19/11 1929 i Gudum, Ringkøbing amt, søn af
slagter Ejler Andersen; g. 8/7 1951 m. Kirsten A.,
f. Støttrup; udd. h. slagtermester J. Stokholm,
Hvidbjerg, Thy 1946-50, svend h. læremesteren
t. 1956, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Bedsted 1956, flyttet forretningen t. nuværende
adresse i Bedsted 1957.
Adr. Bredgade 7, Bedsted, Thy.
Firma: Johs. Hartmann Andersen, Slagter
mester, Bedsted, Thy.

J. O. Andersen
slagtermester
Nørskovlund

Andersen, Johannes Nebeling, slagtermester.
Adr. Vestergade 100, Odense.
Andersen, Johannes Overgaard, slagtermester;
f. 22/9 1936 i Nørskovlund, Viborg amt, søn af
slagtermester Anders Christian Andersen; udd.
dels h. faderen og dels h. slagtermester Gunnar
Overgaard, Ans 1951-55, svendebrev 1955, svend
i faderens slagterforretning i Nørskovlund 195556, i kompagni m. slagtermester Holger William
Hansen forpagtet samme — der er grundlagt af
faderen 1910 og sideløbende omfatter pølse
mageri, kogeri og salteri — 1956; vareområde:
kød og viktualier en detail fra butik og vogn.
Adr. Nørskovlund pr. Hinge.
Firma: Nørskovlund Kødforsyning v. Andersen
& Hansen, Nørskovlund pr. Hinge.
Andersen, John Arne, slagtermester.
Firma: John Andersen, Slagterforretning, Frederikssundsvej 143, Brønshøj.

Andersen, Karl, slagtermester; f. 28/11 1916 i
Karup, Viborg amt, søn af slagtermester Anders
Andersen; g. 27/11 1949 m. Edith A., f. Nielsen;
udd. h. slagtermester Carl Pedersen, Viborg 193034, frekventeret Viborg tekniske Skole, svend
bl. a. h. slagtermestrene Brdr. Sørensen, Silke
borg og Ingvard Rasmussen, Skelhøje, svend i
faderens slagterforretning i Karup 1941, forpag
tet samme 1945, overtaget forretningen — der
omfatter butik, pølsemageri og slagtehus — m.
tilhørende ejendom 1956, genn. årene ombygget
og moderniseret forretningen.
Adr. Bredgade 4, Karup J.
Firma: K. Andersen, Slagterforretning, Bred
gade 4, Karup J.
Andersen, Knud, slagtermester; f. 31/5 1903 i
Vejle, søn af slagtermester Peter Andersen; g.
23/2 1930 m. Olavia A., f. Schou; udd. dels h.
faderen og dels h. slagtermester Møller, Frede
ricia 1917-21, svendeprøve (Fredericia), svend h.
læremesteren og h. slagtermester Ravn, Børkop.
påbegyndt handel m. trug 1927, etabl. sig s. selv
stændig slagtermester m. landhandel og handel
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m. levende kreaturer på Mølholmsvej, Vejle
1928, overtaget slagtermester Germund Ander
sen’s forretning på Fredericia Landevej, Vejle
1930, flyttet forretningen t. nuværende adresse
i Mølholm pr. Vejle 1934, opført nuværende slag
terbutik m. pølsemageri 1952.
Adr. Stampesvej 26, Mølholm pr. Vejle.
Firma: Mølholm Slagterforretning v. Knud
Andersen, Stampesvej 26, Mølholm pr. Vejle.
Andersen, Knud, slagtermester; f. 30/9 1922 i
Fredericia, søn af slagter Johannes Andersen; g.
6/1 1945 m. Anna A., f. Schaadt; udd. h. slagter
mester Bernh. Andersen, Kolding 1937-41, aflagt
svendeprøve i Kolding (meget godt og probert
udført arbejde), svend h. læremesteren, på
A.S.K., Kolding og h. slagtermester Astor
Schmidt, Kolding, overtaget slagtermester Diederichsen’s forretning i Strandhuse pr. Kolding —
der sideløbende omfatter pølsemageri samt land
tur — 1949, ombygget og moderniseret forretnin
gen, driver sideløbende hestehandel; formd. f.
Haveselskabet »Fjordglimt«, Kolding s. 1956;
hobby: heste.
Adr. Fjordvej 39, Strandhuse pr. Kolding.
Firma: Knud Andersen, Slagtermester, Fjord
vej 39, Strandhuse pr. Kolding.
Andersen, Knud, slagtermester; f. 24/11 1932 i
Kjellerup, Viborg amt, søn af slagtermester Ha
rald Andersen; g. 29/9 1956 m. Erna A., f. Jensen;
udd. h. slagtermester Osvald Nielsen, Kjellerup
1946-50, svendebrev m. diplom 1950, svend h.
slagtermestrene Niels Nielsen og Anker Lind,
Arhus 1950-56, overtaget nuværende slagterfor
retning i Arhus — der er grundlagt 1927 og side
løbende omfatter pølsemageri, kogeri og salteri
— 1956.
Adr. Jerichausgade 9, Arhus.
Firma: Delikatessen v. Knud Andersen, Slag
termester, Jerichausgade 9, Århus.
Andersen, Knud E., slagtermester; f. 5/1 1922
i Kbhvn., søn af gårdejer Axel Valdemar Ander
sen; g. 9/3 1946 m. Grete Karen A., f. Christen
sen; udd. s. kok i Rigsdagens Restaurant og i
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Restaurant »Divan 2«, Tivoli — begge Kbhvn.,
grundlagt viktualieforretning Tomsgårdsvej 36,
Kbhvn. NV. 1948, sideløbende grundlagt nuvæ
rende slagterforretning i Kbhvn. 1950; genn. en
årrække aktiv cykelrytter (kendt u. navnet »kok
ken«), verdensmester i forfølgelsesløb 1949, nor
disk mester i landevejsløb 1949, 6 gange dan
marksmester i landevejsløb og 6 gange vinder
af »stjerneløbet«.
Adr. Nørre Allé 54, Glostrup.
Firma: Kokken’s Slagterforretning, Birkedom
mervej 37, Kbhvn. NV.

Andersen, Knud Laurids, slagtermester; f. 6/6
1915 i Vinding, Vejle amt, søn af slagtermester
Knud Andreas Andersen; g. 30/4 1944 m. Agnes
Vediga A., f. Brøchner; udd. h. slagtermester
Ejnar Sørensen, Vejle 1930-34, frekventeret Vejle
tekniske Skole, svend bl. a. h. slagtermestrene
H. Kjærgaard, Ringkøbing og Karl V. Hansen,
Vejle samt på Herning Svineslagteri, Herning
(4 år), i kompagni m. slagtermester Peder Jen
sen overtaget nuværende slagterforretning i
Brande 1946, genn. årene moderniseret samme,
sideløbende indehaver af Vestervang’s Kødforsy
ning, Herning — der drives v. bestyrer, driver
iøvrigt kreaturhandel.
Adr. Torvegade 15, Brande.
Firma: Andersen & Jensen, Slagtermestre,
Torvegade 15, Brande.
Andersen, Knud Mylius, slagtermester.
Firma: Knud M. Andersen, Slagterforretning,
Sallingvej 15, Kbhvn. F.
Andersen, Kurt Skovgaard, slagter; f. 11/1 1938,
søn af slagtermester, kreaturhandler Hans Peter
Skovgaard Andersen; udd. dels h. slagtermester
Thorborg Olsen, Fåborg 1952-55 og dels h. slag
termester Vollstedt, Haderslev 1955-56.
Firma: H. P. Skovgaard Andersen, Slagter
mester og Kreaturhandler, Algade 49, Ringe.
Andersen, Lauritz Henrik, slagtermester; f.
2/11 1900 i Hedehusene, Kbhvn.s amt, søn af
slagtermester Hans Peter Andersen; g. 29/6 1930
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m. Bertha A., f. Andersen; udd. h. faderen 191519, svend h. samme, på Roskilde Andels-Svine
slagteri, Roskilde, h. slagtermester Christoffer
Petersen, Roskilde og h. slagtermester Carl Jen
sen, Klarskov, etabi. sig s. selvstændig slagter
mester i Vordingborg 1926, sen. drevet slagter
forretning i Skovbølle og i Vindinge, indehaver
af nuværende slagterforretning i Hedehusene s.
1949.
Adr. Hovedgaden 72, Hedehusene.
Firma: Hovedgadens Slagterforretning, Hoved
gaden 72, Hedehusene.
Andersen, Leif Dean Højgaard, slagtermester;
f. 14/2 1923 i Hadsten, Arhus amt, søn af hønse
farmer Ludvig Andersen; g. 23/3 1950 m. Metty
H. A., f. Schmidt; udd. h. slagtermester Hans
Meyer Suhr, Odder 1939-43, svendebrev 1943,
svend 1943-49, løjtnant af reserven, grundlagt
nuværende slagterforretning i Arhus — der side
løbende omfatter pølsemageri, kogeri og salteri
— 1949; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Viggo Stuckenbergs Vej 13, Århus.
Firma: Leif Højgaard Andersen, Slagter, Viggo
Stuckenbergs Vej 13, Arhus.
Andersen, N. Thinggaard, slagtermester; f. 25/9
1921 i Vang, Thisted amt, søn af slagtermester
Anders Andersen; g. 19/11 1944 m. Anna Chri
stine A., f. Christensen; udd. h. slagtermester
Johs. Thinggaard, Snedsted 1937-41, svend h.
læremesteren og h. slagtermester Niels Johan
nesen, Klitmøller, selvstændig slagtermester i
Nykøbing M. 1944-46 og påny s. 1952; medl. af
best. f. Sydthy Slagtermesterforening.
Adr. Sjørring.
Firma: N. Thinggaard Andersen, Slagtermester,
Sjørring.
Andersen, Niels, slagtermester; f. 23/9 1916 i
Auning, Randers amt, søn af slagtermester An
ders Thomas Andersen; g. 13/4 1941 m. Kirstine
A., f. Severinsen; drevet slagterforretning i Ar
hus 1947-55, overtaget nuværende slagter- og vik
tualieforretning i Auning — der er grundlagt
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af faderen 1915 — 1955; vareområde: kød og vik
tualier en detail.
Adr. Banegårdsgade 8, Auning.
Firma: Auning Slagter- & Viktualieforretning,
Auning.
Andersen, Niels Bernhard, slagtermester; f.
20/8 1904 i Ruds-Vedby, Sorø amt, søn af maler
mester Jens Andersen; g. 1930 m. Rogate A., f.
Brone (død 1945), g. 1947 m. Grethe A., f. Østerkrog; udd. h. slagtermestrene Brdr. Hansen,
Slagelse 1918-22, aflagt svendeprøve i Slagelse
(arbejdet udført m. særdeles dygtighed), svend
h. slagtermestrene M. Pacharzina, Hørsholm og
A. Jensen, Fredericia samt på A.S.K., Kolding,
overtaget slagtermester M. Hansen’s forretning
Agtrupvej 46, Kolding — der sideløbende om
fatter pølsemageri — 1932, sideløbende overtaget
slagtermester Jochumsen’s forretning Jernbane
gade 15, Kolding 1951, optaget slagtermester
Arnold Holtkøtter s. kompagnon i firmaet 1957;
medl. af best, og formd. f. Slagtermesterfor
eningen f. Kolding og Omegn s. 1940, skuemester
v. svendeprøver i butiksfaget, medl. af hovedbest. f. Danske Slagtermestres Landsforening s.
1953; hobby: jagt.
Adr. Dalbygade 61, Kolding.
Firma: Strøgets Kødudsalg v. B. Andersen,
Jernbanegade 15, Kolding.

Andersen, Niels Søgaard, slagtermester; f. 29/3
1908 i Nibe, søn af handelsmand Julius Ander
sen; g. 12/4 1936 m. Thora S. A., f. Aagaard;
udd. dels h. slagtermester L. Christensen, Dron
ninglund og dels h. slagtermester Jørgen Nør
gaard, Støvring 1923-27, svendebrev 1927, svend
1927-36, overtaget nuværende slagterforretning
i Lindholm — der sideløbende omfatter pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri — 1936; vare
område: kød og viktualier en detail.
Adr. Thistedvej 85, Lindholm pr. Nørresundby.
Firma: Søgaard Andersen, Slagtermester, Thi
stedvej 85, Lindholm pr. Nørresundby.
Andersen, Nis, kreaturhandler, landsformand;
f. 4/2 1902 i Broager, Sønderborg amt, søn af
gårdejer Nis Andersen; udd. v. landvæsen, fre-
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kventeret bl. a. Dalum Landbrugsskole 1923-24,
genn. en del år drevet selvstændigt landbrug,
grundlagt Gråsten Handelsstald, Gråsten og
etabl. sig s. kreaturhandler 1934, erhvervet nu
værende større ejendom i Rinkenæs — der side
løbende omfatter ornecentral m. ca. 50 dyr —
1953; formd. f. Sønderjyllands Kreaturhandlerforening og f. Kreaturhandlernes Landsforening.
Adr. Rinkenæs.
Firma: Gråsten Ornecentral, Rinkenæs.
Andersen, Ole, slagtermester; f. 28/12 1923 i
Haslev, Præstø amt, søn af arbejdsmand Chri
stian Andersen; g. 13/5 1951 m. Elly A., f. Jen
sen; udd. h. slagtermester Herrn. Jacobsen, Has
lev 1939-42, svend h. slagtermestrene Sofus Hen
riksen, Tåstrup og Verner Jensen, Knabstrup,
overtaget slagtermester Axel Hansen’s forret
ning i Glostrup 1955.
Adr. Vesterleds Allé 4, Glostrup.
Firma: Ole Andersen, Slagtermester, Vester
leds Allé 4, Glostrup.

Andersen, Ole Christen, slagtermester; f. 7/1
1901 i Biltofte, Næsbjerg sogn, Ribe amt, søn af
gårdejer Anders Andersen; g. 6/5 1931 m. Niel
sine Dorthea A., f. Lambertsen; drevet handel
og hjemmeslagtning, løst næringsbrev og etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Tarp pr. Guld
ager 1928, genn. årene udvidet og moderniseret
forretningen bl. a. m. kølerum.
Adr. Tarp pr. Guldager.
Firma: Ole Andersen, Slagterforretning, Tarp
pr. Guldager.
Andersen, Orla, slagtermester; f. 16/4 1916 i
Lindholm, Alborg amt, søn af slagtermester An
ton Andersen; g. 2/10 1941 m. Anna A., f. Jen
sen; udd. h. faderen 1931-35, frekventeret Alborg
tekniske Skole, svendebrev 1935, ansat i lære
virksomheden 1935-37, optaget s. kompagnon i
samme — der omfatter kød en gros. og eksport
virksomhed — 1937; i 1 periode medl. af best,
f. Alborg og Nørresundby Slagtermesterforening.
Adr. Hobrovej 44, Alborg.
Firma: Anton Andersen & Søn, Kød en gros,
Ålborg off. Slagtehuse, Alborg.

O. Andersen
slagtermester
Støvring

Andersen, Oskar Møller, slagtermester; f. 3/1
1893 i Ans, Viborg amt, søn af slagtermester
Martin Andersen; g. 3/8 1915 m. Jenny M. A., f.
Dalsgaard; udd. h. slagtermestrene Chr. Thrane,
Viborg og A. E. Jensen, Skive 1910-14, svende
brev 1914, svend h. slagtermester A. E. Jensen,
Skive 1914-21, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester m. salg udelukkende fra torvebod og m.
handel m. kreaturer og heste i Skive 1921,
grundlagt nuværende slagterforretning i Skive
1924, flyttet samme — der sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — t. nu
værende lokaler i egen ejendom i Skive 1931;
vareområde: kød og viktualier en detail; genm
en årrække medl. af best. f. Skive og Omegns
Slagtermesterforening, genn. 2 år formd. L
samme; medl. af Frimurerlogen »Cirklen«, Ski
ve.
Adr. Vestergade 9, Skive.
Firma: Vestergades Kødforsyning v. O. Møl
ler Andersen, Vestergade 9, Skive.

Andersen, Osvald Vilfred, slagtermester; f.
4/10 1907 i Klemensker, Bornholm, søn af slag
termester Oskar Vilhelm Andersen; g. 22/7 1934
m. Agnes A., f. Nielsen; ansat i faderens slag
terforretning i Østerlars 1922-26 og sen. h. slag
termester Sofus Pihl, Gudhjem, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Østermarie 1934.
Adr. Østermarie.
Firma: Osvald Andersen, Slagtermester,
Østermarie.
Andersen, Otto, slagtermester, kreaturhand
ler; f. 8/6 1886 i Nørre Lyndelse, Odense amt,
søn af arbejdsmand Christian Andersen; g. 11/10
1911 m. Anna A., f. Rasmussen; udd. h. slagter
mester Marius Hansen, Körnigen pr. Langesø
1904-08, grundlagt slagterforretning i Bredbjerg
pr. Langesø 1911, udelukkende drevet handel m.
levende kreaturer s. 1955.
Adr. Bredbjerg pr. Langesø.
Firma: Otto Andersen, Slagter & Kreaturhand
ler, Bredbjerg pr. Langesø.
Andersen, Otto, slagtermester; f. 16/6 1914 i
Klim sogn, Thisted amt, søn af husmand Lars
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Peter Andersen; g. 6/4 1941 m. Nina A., f. Palsgaard; udd. h. slagtermester Chr. Thorsen, Halv
rimmen 1933-37, svendebrev 1937, svend i nu
værende slagterforretning i Støvring 1937-41,
etabi. sig s. selvstændig slagtermester i Lønstrup
1941, overtaget nuværende slagterforretning i
Støvring — der er grundlagt 1907 og sideløbende
omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1947; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Støvring.
Firma: Støvring Slagterforretning v. Otto An
dersen, Støvring.
Andersen, Per Bueholdt, slagtermester; f. 15/3
1928 i Alborg, søn af lokomotivfører Martin
Bueholdt Andersen; g. 5/8 1951 m. Oda A., f.
Christensen; udd. h. slagtermester Emil Madsen,
Alborg 1944-48, frekventeret Alborg Slagterfag
skole, tildelt anerkendelse og friplads på Tekno
logisk Institut, Kbhvn. f. udarbejdelsen af en
fagbog af nævnte slagterfagskole, svendebrev
1948, svend og sen. korporal 1948-50, svend i
F.D.B.s kødudsalg, Alborg 1951-54, afdelingsbe
styrer i samme 1954-56, grundlagt nuværende
slagterforretning i Alborg 1956; vareområde: kød
og viktualier en detail.
Adr. Rughaven 13, Alborg.
Firma: Golfparkens Kødudsalg, Per B. Ander
sen, Golfparken 5, Alborg.
Andersen, Peter, slagtermester; f. 19/5 1917 i
Vonsild, Vejle amt; g. 20/5 1944 m. Stefania A.,
f. Liss; udd. h. slagtermester Heinrich Voll
stedt, Haderslev 1933-37, frekventeret Haderslev
tekniske Skole, svend bl. a. i Vojens (9 år) og
h. slagtermester Paul Thierbach, Kbhvn., grund
lagt nuværende moderne slagterforretning i Ha
derslev 1947, genn. årene udvidet samme m.
moderne pølsemageri.
Adr. Hiort Lorenzens Vej 30, Haderslev.
Firma: Peter Andersen, Slagtermester, Hiort
Lorenzens Vej 30, Haderslev.

Andersen, Poul Ryberg, slagtermester; f. 5/12
1927 i Vejle, søn af pølsemager S. J. Andersen;

S. Andersen
slagtermester
Hirtshals

g. 22/3 1951 m. Bente R. A., f. Ottosen; med
arbejder h. svigerfaderen slagtermester N. J.
Ottosen, Næstved 1950, overtaget sidstnævntes
forretning 1953.
Adr. Vordingborgvej 62, Næstved.
Firma: Kødbørsen v. P. Ryberg Andersen,
Østergade 4, Næstved.
Andersen, Robert O. H., slagtermester.
Firma: Løgstør Andels-Svineslagteri, Løgstør.

Andersen, Sigurd Kristian, slagtermester; f.
12/5 1910 i Nørre Snede, Skanderborg amt, søn
af slagtermester Carl Andersen; g. 19/3 1939 m.
Eva A., f. Jensen; udd. h. faderen 1924-28, lære
brev 1928, svend h. faderen 1928-39, etabi. sig
s. selvstændig slagtermester i Kollemorten 1939,
overtaget nuværende slagterforretning i Klov
borg — der sideløbende omfatter slagtehus,
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1942;
vareområde: kød og viktualier en detail fra bu
tik og vogn.
Adr. Klovborg.
Firma: Sigurd Kr. Andersen, Slagtermester,
Klovborg.
Andersen, Svend, slagtermester; f. 24/8 1913 i
Kolding, søn af slagtermester Andreas Ander
sen; g. 7/7 1940 m. Alice A., f. Petersen; udd. h.
slagtermester Arthur Schmidt, Fredericia og h.
fabrikant Sofus T. Lynggaard, Kbhvn., svende
brev 1932, etabi. sig s. selvstændig slagtermester
i Kbhvn. 1938, påbegyndt en gros slagtning i
Kødbyen, Kbhvn. 1951.
Adr. Lyngbyvej 72, Kbhvn. 0.
Firma: Sv. Andersen, Slagtermester, Flæsketorvet 71, Kødbyen, Kbhvn. V.
Andersen, Svend, slagtermester; f. 20/4 1917 i
Odense, søn af slagtermester Anders Christian
Andersen; udd. h. faderen i firmaet Brdr. An
dersen, Odense 1931-34, svendeprøve (Odense),
svend i lærevirksomheden, efter faderens død
1940 leder af samme f. moderen fru Valborg An
dersen.
Firma: Brdr. Andersen v. Valborg Andersen,
Kød en gros, Rugårdsvej 60, Odense.
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Andersen, Svend, slagtermester; f. 3/1 1928 i
Struer, søn af kirkebetjent N. Christian Ander
sen; g. 10/4 1952 m. Amy A., f. Sulbæk; udd. h.
slagtermester Tage Ørtoft, Struer 1944-48, fre
kventeret Struer tekniske Skole, svend og pølse
mager bl. a. på Andels-Svineslagteriet »Midt
jylland«, Grindsted, på Østvendsyssel AndelsSvineslagteri, Sæby og h. slagtermester Tage
Berthelsen, Sæby, grundlagt nuværende slagter
forretning i Hirtshals — der omfatter butik og
pølsemageri — 1957.
Adr. Korsgade, Hirtshals.
Firma: Svend Andersen, Slagterforretning,
Korsgade, Hirtshals.
Andersen, Svend Aage, slagtermester; f. 12/2
1910 i Randers, søn af malermester Marius Se
verin Andersen; g. 1/12 1940 m. Johnna A., f.
Møller; udd. h. slagtermester Hans Hetebrügge,
Randers 1925-29, svendebrev 1929, svend på Kol
ding Andels-Svineslagteri, Kolding 1929-33, svend
h. læremesteren 1933-39, grundlagt nuværende
slagterforretning i Randers — der sideløbende
omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
1939; vareområde: kød og viktualier en detail;
medl. af best. f. Randers Slagtermesterforening
s. 1944, formd. f. samme s. 1952, skuemester v.
svendeprøver i Randers amt t. 1952.
Adr. Mølleparken 6, Randers.
Firma: Parkens Kødforsyning v. Sv. Aage An
dersen, Randers.
Andersen, Svend Aage Kaae, slagtermester; f.
21/2 1908 i Arhus, søn af formand Anton Kaae
Andersen; g. 22/1 1948 m. Erna Marie K. A., f.
Jørgensen; udd. h. slagtermester Anius Nielsen,
Århus 1928-31, svendebrev 1955, grundlagt nu
værende slagterforretning i Arhus — der side
løbende omfatter pølsemageri, kogeri og salteri
— 1931; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Fasanvej 7, Arhus.
Firma: S. Kaae Andersen, Slagtermester,
Fasanvej 7, Arhus.
Andersen, Svend Erik, slagtermester; f. 2/8
1921 i Nakskov, søn af snedker Oluf Andersen;

S. O. C.
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slagtermester
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g. 11/1 1947 m. Agnete A., f. Nielsen; udd. h.
slagtermester Hans Andersen, Nakskov 1938-42,
svend på Nakskov off. Slagtehus, Nakskov, svend
h. slagtermester Rasmus Hansen, Nakskov 194553, etabi. sig s. selvstændig slagtermester i Nak
skov 1954.
Adr. Nørre Boulevard 28, Nakskov.
Firma: S. Andersen, Slagtermester, Kloster
gade 26, Nakskov.

Andersen, Svend Evald, slagtermester; f. 13/6
1914 i Rækkermølle, Ringkøbing amt, søn af
slagtermester Anders Martin Andersen; g. 26/12
1941 m. Karen A., f. Kvist; udd. i faderens slag
terforretning i Skjern 1928-32, svendeprøve m.
broncemedaille og diplom fra Danske Slagter
mestres Hudeauktion 1932, svend 1932-47, grund
lagt nuværende slagterforretning i Viby J. —
der sideløbende omfatter pølsemageri, kogeri og
salteri — 1947; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Byvangs Allé 8, Viby J.
Firma: Svend E. Andersen, Slagter- & Vik
tualieforretning, Kongevej 44, Viby J.
Andersen, Svend Martin, slagtermester; f.
24/10 1910 i Ørsbjerg, Odense amt, søn af slag
termester, kreaturhandler Christian Rasmus An
dersen; udd. h. faderen 1924-28, svendebrev 1928,
svend h. faderen og h. broderen slagtermester
P. Andersen, Ejby, studierejse t. Schweiz 1930,
overtaget nuværende slagterforretning i Ørs
bjerg — der er grundlagt af faderen (hesteslag
ter) 1897 og sideløbende omfatter pølsemageri
samt landtur — 1936; hobby: fiskeri og trav
sport.
Adr. Ørsbjerg pr. Årup.
Firma: Svend Andersen, Slagtermester, Ørs
bjerg pr. Årup.
Andersen, Svend Ove Christen, slagtermester;
f. 30/11 1905 i Haraldsted, Sorø amt; g. 20/3 1932
m. Olga Aurelie Margrethe A., f. Andersen;
udd. h. slagtermester Gullestrup Nielsen, Ring
sted, svendebrev 1923, svend h. slagtermestrene
Hammeken, Jyderup og Pacharzina, Esbjerg,
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ansat på Ringsted Andels-Svineslagteri, Ringsted
1925-26, derefter ansat i firmaet J. Wiedemann,
Kbhvn. t. 1929 og h. slagtermester Henrik Møl
ler, Vejle t. 1931, ansat på Holbæk AndelsSvineslagteri, Holbæk 1931-33, overtaget slagter
mester Henrik Møller’s forretning i Vejle 1933,
selvstændig slagtermester i Kbhvn. s. 1945,
grundlagt nuværende slagterforretning i Kbhvn.
1950; medl. af best. f. og kasserer i Kbhvn. og
Frdbg.s Slagtermesterforening s. 1956.
Adr. Trægården 4, Kbhvn. S.
Firma: Svend Andersen, Slagtermester, Bremensgade 2-4, Kbhvn. S.
Andersen, Svend Skovgaard, bestyrer; besty
rer af broderen slagtermester, kreaturhandler
Hans Peter Skovgaard Andersen’s forretning
(filial) i Ringe.
Firma: H. P. Skovgaard Andersen, Slagter
mester & Kreaturhandler, Algade 9, Ringe.

Andersen, Søren Christian Kobberup, slagter
mester; f. 18/8 1882 i Struer; g. 5/6 1914 m. Niel
sine A., f. Nielsen; udd. s. slagter i Struer
1896-99, svend bl. a. i Århus, ansat på Struer
Slagteri, Struer 1920, etabi. sig s. selvstændig
slagtermester i Struer 1926, overtaget slagterfor
retning i Danmarksgade, Struer 1932, overdraget
samme t. sønnen Johan Frederik Kobberup An
dersen 1954; medstifter af Struer Slagtermester
forening, genn. en årrække formd. f. samme,
sen. æresmedl. af foreningen.
Adr. Rosenvænget 36, Struer.
Firma: Kobberup Andersen’s Slagterforret
ning, Danmarksgade 10, Struer.
Andersen, Tage Sondrup, slagtermester; f. 3/9
1909 i Vester Hornum, Ålborg amt, søn af ud
deler Jens Christian Andersen; g. 11/11 1934 m.
Laura A., f. Jensen; udd. og virket v. landvæ
sen, sen. overgået t. slagterbranchen (hjemmeslagter), overtaget nuværende slagterforretning
i Ulsted — der omfatter butik, pølsemageri og
slagtehus — 1935, genn. årene ombygget og mo
derniseret samme; kasserer i Østvendsyssels
Slagtermesterforening.

L. Andreassen
slagtermester
Alborg

Adr. Nørregade, Ulsted.
Firma: Tage Sondrup Andersen, Slagterforret
ning, Ulsted.

Andersen, Thyge, slagtermester; f. 10/9 1900 i
Kølstrup, Odense amt, søn af slagtermester An
ders Andersen; g. 9/6 1923 m. Erna A., f. Han
sen; udd. h. faderen 1915-19, svend h. samme,
påbegyndt torvehandel og handel fra vogn i
Kerteminde 1923, grundlagt nuværende slagter
forretning i Kerteminde — der sideløbende om
fatter slagtehus — 1934; hobby: jagt, revisor i
Kerteminde Jagtforening.
Adr. Klintevej 27, Kerteminde.
Firma: Thyge Andersen, Slagtermester, Lange
gade 2, Kerteminde.
Andersen, Urban Teglhus, slagtermester; f.
26/7 1904 i Hovedgård, Skanderborg amt, søn af
slagtermester Jens Laurs Andersen; g. 15/1 1932
m. Erna Urban A., f. Jensen; udd. i handel,
iøvrigt udd. i faderens slagter- og pålægsforret
ning i Hovedgård, overtaget samme — der er
grundlagt af faderen 1895 — 1928; vareområde:
kød og viktualier en detail fra butik og vogn;
medl. af best. f. Horsens og Omegns Slagter
mesterforening 1952-56; medl. af Ørridslev sogne
råd.
Adr. Hovedgård.
Firma: Urban T. Andersen, Slagter- & På
lægsforretning, Hovedgård.
Andersen, V. E., slagtermester.
Adr. Bondebroen, Rønne.
Andersen, Vagn, slagtermester; f. 17/10 1908 i
Roskilde, søn af uldstrikker Niels Andersen; g.
3/12 1933 m. Olivia A., f. Petersen; udd. h.
slagtermester Peter Rasmussen, Næstved, svend
h. slagtermester H. P. Hansen, Masnedsund,
kørende slagter 1927, overtaget nuværende slag
ter- og viktualieforretning i Næstved 1956.
Adr. Åderupvej 50, Næstved.
Firma: V. Andersen, Slagtermester, Åderup
vej 50, Næstved.
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Andersen, Valborg, slagtermester; f. 18/2 1895
i Kbhvn.; g. 25/4 1914 m. slagtermester Anders
Christian Andersen (død 1940); efter ægtefællens
død 1940 overtaget og videreført dennes en gros
virksomhed i Odense — der er grundlagt 1910 —
m. sønnen slagtermester Svend Andersen s. dag
lig leder.
Adr. Rugårdsvej 181, Odense.
Firma: Brdr. Andersen v. Valborg Andersen,
Kød en gros, Rugårdsvej 60, Odense.

Andersen, Verner Henning, slagtermester; f.
28/7 1913 i Slagelse, søn af snedker Henry An
dersen; g. 21/3 1940 m. Estrid A., f. Høj eng; udd.
h. slagtermestrene Brdr. Hansen, Slagelse 192831, svendebrev 1931, svend bl. a. i Kbhvn. og
Odense 1931-40, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Nyborg 1940, overtaget nuværende slag
terforretning i Horsens (byens ældste slagter
forretning) — der sideløbende omfatter pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri — 1952; vare
område: kød og viktualier en detail samt dyb
frosne varer fra konservator og færdige middagsretter; medl. af best. f. Nyborg og Omegns
Slagtermesterforening 1940-48; medl. af Dansk
Broderorden.
Adr. Konsul Jensens Gade 7, Horsens.
Firma: V. Andersen, Slagterforretning, Gra
ven 12, Horsens.
Andersen, Viggo, slagtermester; f. 14/12 1918
på Bornholm.
Firma: Viggo Andersen, Slagterforretning,
Østerlars.
Andersen, Viktor, slagtermester, kreaturhand
ler; tidl. kasserer i Frederikssund og Omegns
Slagtermesterforening.
Firma: V. Andersen, Slagterforretning, Veksø
S.

Andreasen, H. C., slagtermester; f. 22/8 1878 i
Kostræde, Præstø amt, søn af smed Peter An
dreasen; g. 1907 m. Johanne A., f. Hansen (død);
udd. s. mejerist på De 4 Herregårde’s Mejeri,

H. Andresen
slagtermester
Åbenrå

Tåstrup, udd. s. slagter h. slagtermester Nor
denbøge, Frdbg., genn. 20 år bestyrer i A/S
Arbejdernes Kødforsyning, Kbhvn., etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Kbhvn. 1928; medl.
af best. f. Slagtermesterforeningen f. Kbhvn. og
Omegn 1929, formd. f. samme s. 1942, æresmedl.
af Slagtersvendenes Fagforening, Kbhvn. og af
Kbhvn.s Slagtersvendelaug; dekoration: R.
Adr. Ansgars Allé 9, Kbhvn. Valby.
Firma: H. C. Andreasen, Jagtvejens Kødbørs,
Jagtvej 111, Kbhvn. N.
Andreasen, Johannes Peder, slagtermester; f.
11/2 1908 i Kbhvn., søn af slagtermester H. C.
Andreasen; udd. s. pølsemager i firmaet J. Wie
demann, Kbhvn., ansat i firmaet J. Steffensen,
Kødbyen, Kbhvn., ansat i faderens slagterfor
retning i Kbhvn. 1928, medindehaver af samme.
Adr. Ansgars Allé 9, Kbhvn. Valby.
Firma: H. C. Andreasen, Jagtvejens Kødbørs,
Jagtvej 111, Kbhvn. N.

Andreasen, Vilhelm Julius, slagtermester; f.
17/5 1907 i Assens, søn af mekaniker Julius An
dreasen; g. 28/4 1935 m. Kaja A., f. Johansen;
udd. h. slagtermester Chr. Madsen, Ørbæk 192226, svendeprøve (Odense) 1952, svend bl. a. h.
slagtermestrene Brdr. Franke, Svendborg (18 år),
overtaget slagtermester Otto Andersen’s forret
ning i Odense 1948.
Adr. Rødegårdsvej 67, Odense.
Firma: Vilh. Andreasen, Slagtermester, Gyl
denløvesgade 20, Odense.
Andreassen, Kaj Verner, slagtermester; f. 28/6
1912 i Alborg, søn af slagtermester Louis An
dreassen; g. 23/9 1944 m. Ingeborg A., f. Johan
sen; udd. h. faderen 1926-30, svendebrev 1930,
svend 1930-38, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Århus 1938, overtaget nuværende slag
terforretning i Arhus 1955; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Lundbyesgade 19, Århus.
Firma: K. Andreassen, Slagtermester, Lund
byesgade 19, Århus.
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Andreassen, Louis, slagtermester; f. 1/9 1885 i
Ålborg, søn af slagtermester Andreas Andreas
sen; g. 2/1 1950 m. Hilma A., f. Grønbech; udd.
h. faderen 1899-1903, svend 1903-15, overtaget
nuværende slagterforretning i Alborg 1915; vare
område: kød og viktualier en detail.
Adr. Strandvejen 31, Alborg.
Firma: L. Andreassen, Slagtermester, Valdemarsgade 35, Alborg.

g. 21/10 1948 m. Margarethe A., f. Stabel; udd. s.
slagter og pølsemager h. faderen 1919-22, fre
kventeret Åbenrå tekniske Skole, svend i Tysk
land og Danmark, løst næringsbrev og overtaget
faderens slagterforretning i Åbenrå 1934, genn.
årene udvidet og moderniseret samme.
Adr. Nygade 43, Åbenrå.
Firma: Heinrich Andresen, Slagterforretning,
Nygade 43, Åbenrå.

Andreassen, Viggo Børge, direktør; f. 19/10
1918 på Frdbg., søn af snedker Hans Olaf An
dreassen; g. 30/4 1942 m. Inger A., f. Nørring;
udd. i æg eksport og en gros 1934-38, ansat i
Brovst Fjerkræslagteri A/S, Brovst 1953.
Adr. Nørregade 22, Brovst.
Firma: Brovst Fjerkræslagteri A/S, Brovst.

Andresen, Holger, direktør; f. 28/3 1910 i Skei
de, Sønderborg amt, søn af gårdejer Hans Chri
stian Andresen; g. 9/10 1937 m. Elly A., f. Peter
sen; udg. fra Broager Realskole, Broager, fre
kventeret Den jydske Handelshøjskole, Århus,
iøvrigt udd. i manufakturbranchen, overgået t.
slagteribranchen s. kontorist og sen. s. boghol
der på Sønderborg Andels-Svineslagteri, Sønder
borg, direktør f. det daværende privatslagteri i
Tønder 1948, efter slagteriets omdannelse t. an
delsslagteri 1950 fortsat direktør f. samme, over
taget slagteriet — der bl. a. omfatter slagtning
af 8-9000 lam pr. år t. eksport og hjemmemarke
det samt studemarkeder og -slagtninger — 1956,
driver sideløbende Tønder off. Slagtehus, Tøn
der.
Adr. Viddingherredsgade 26 A, Tønder.
Firma: Tønder Andelsslagteri, Viddingsherredsgade 26 A, Tønder.

Andresen, Andreas, speditør; f. 14/2 1904 i
Flensborg; udd. i handel i Danmark og Tysk
land, iøvrigt virket v. handel, industri og bank
væsen, indehaver af nuværende speditions- og
transportforretning i Padborg — der har afde
lingskontorer i Flensborg, Tønder, Kruså og
Grossenbrode og omfatter spedition og transport
bl. a. af slagteriprodukter over hele Europa;
medl. af best. f. Dansk Speditørforening, f. Nor
disk Speditørforbund og f. International Spedi
tør Federation; medl. af kommunalbest, i Pad
borg, medl. af best. f. A/S Gråsten Bank, Grå
sten og f. Dansk Hospitalsfond, Hamburg; deko
ration: R.
Adr. Jernbanegade, Padborg.
Firma: Andreas Andresen, International Spe
dition & Transport, Jernbanegade, Padborg.
Andresen, Andreas, eksportør; f. 26/6 1910 i
Dybbøl Gårde, Tønder amt, søn af gårdejer,
handelsmand Jes Peter Andresen; g. 11/5 1934 m.
Marianne A., f. Didriksen; udd. og virket v.
landvæsen og kreaturhandel bl. a. sammen m.
faderen, etabi. sig s. selvstændig kreaturhandler
i Tinglev 1934, opført nuværende ejendom i
Tinglev s. å., sideløbende grundlagt nuværende
eksportforretning i Tinglev — der omfatter eks
port af levende kreaturer og søer t. Tyskland —
1952.
Adr. Flensborg Landevej, Tinglev.
Firma: Andreas Andresen, Kreatureksport,
Flensborg Landevej, Tinglev.
Andresen, Christian, slagtermester; f. 14/11
1914 i Hovslund, Åbenrå amt, søn af landmand
Christian Andresen; udi. h. slagtermester Fr.
Zickert, Sønderborg 1933, svend i provinsen og
Kbhvn., etabi. sig s. selvstændig slagtermester i
Kbhvn. 1943, flyttet forretningen t. nuværende
adresse i Kbhvn. 1945.
Adr. Østbanegade 27, Kbhvn. 0.
Firma: Chr. Andresen, Slagtermester, Gothersgade 45, Kbhvn. K.

Andresen, Heinrich, slagtermester; f. 24/3 1904
i Åbenrå, søn af slagtermester Carl Andresen;

Andresen, Jes Peter, eksportør; søn af ekspor
tør Andreas Andresen; ansat i faderens kreatur
eksportforretning i Tinglev m. henblik på ud
dannelse.
Firma: Andreas Andresen, Kreatureksport,
Flensborg Landevej, Tinglev.

Antonsen, Erik Poul, slagtermester; f. 24/9 1924
i Kbhvn., søn af slagtermester Landry Svend
Richard Antonsen; g. 11/8 1954 m. Lilli A., f. Pe
tersen; udi. h. slagtermester Egon Petersen, Hil
lerød 1943, etabi. sig s. selvstændig slagtermester
på Frdbg. 1952.
Adr. Koldinggade 28, Kbhvn. 0.
Firma: Erik Antonsen, Slagtermester, Smallegade 45, Kbhvn. F.
Arentsen, Aron Overgaard, direktør; f. 5/11
1905 i Esbjerg, søn af agent Jacob Overgaard
Arentsen; g. 21/10 1928 m. Marta A., f. Pedersen;
ansat på Esbjerg Andelsslagteri, Esbjerg 1921-28,
studie- og arbejdsophold i Heywood & Son Ltd.,
London 1925, bogholder på Gråsten Andelsslag
teri, Gråsten 1928-30, direktør f. Thisted AndelsSvineslagteri, Thisted 1930-50 og f. Struer An
dels-Svineslagteri, Struer s. 1950; medl. af best,
f. Fabrikken N.A.F.A., Nørresundby 1940-50, f.
Slagteriernes Fællesindkøbsforening og f. For
eningen af Direktører v. danske Andelssvine
slagterier s. 1951, medl. af Andelsslagteriernes
Fællesbestyrelse s. 1951, af dommerudvalget f.
flæskebedømmelser s. 1953, af andelsudvalget s.
1956 og af forretningsudvalget f. Slagteriernes
Forskningsinstitut, Roskilde s. 1957; medl. af
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Thisted byråd 1943-50, medl. af repræsentantska
bet f. Den danske Landmandsbank’s Thisted afd.
1934-51.
Adr. Rolighedsvej 15, Struer.
Firma: Struer Andels-Svineslagteri, Struer.

1943; næstformd. f. Kødfoderf abrikken D.A.K.A.,
Lunderskov.
Adr. Jernbanegade 44, Sønderborg.
Firma: Sønderborg Andels-Svineslagteri, Søn
derborg.

Arnesen, Berthel Mathias, slagtermester; f.
19/4 1894 i Sundby, Kbhvn.s amt, søn af snedker
svend Peter Frederik Wilhelm Arnesen; g. 5/8
1942 m. Grete A., f. Hansen; udd. h. slagterme
ster Heinrich Specht, Kbhvn., svend i Kbhvn.
og Lyngby, etabi. sig s. selvstændig slagterme
ster i Kbhvn. 1922, på grund af saneringen flyt
tet forretningen t. nuværende adresse i Kbhvn.
Adr. Pilestræde 41, Kbhvn. K.
Firma: Berthel Arnesen, Slagtermester, Arhus
gade 48, Kbhvn. 0.

Bagger-Nielsen, Villy, slagtermester; f. 29/5
1916 i Jydstrup, Sorø amt, søn af slagtermester
Vilhelm Nielsen; g. 13/5 1939 m. Dagny B.-N., f.
Redanz; udd. h. slagtermester H. P. Hansen,
Masnedsund 1931-35, overtaget nuværende slag
terforretning i Viby S. 1941; tidl. medl. af best,
f. Viby Vandværk og f. Viby Håndværkerfor
ening.
Adr. Søndergade 26, Viby S.
Firma: V. Bagger-Nielsen, Slagtermester,
Viby S.

Bach, Flemming, afdelingsdyrlæge; f. 7/10 1916
i Odense, søn af kommunelærer S. J. Bach; g.
2/1 1943 m. Gudrun B., f. Bach; dyrlægeeksm. fra
Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Kbhvn.
1941, insimineringsdyrlæge v. Arhusegnens
Kvægavlsforening, reservedyrlæge v. Alborg
Amts Andels-Svineslagteri, Nørresundby 1945,
i 1 periode till, tilsynsførende dyrlæge v. sam
mes destruktionsanstalt, reservedyrlæge v. Ve
terinærdirektoratets Afd. f. Kødkontrol, Alborg
1947, kontrollerende dyrlæge v. Kbhvn.s off.
Slagtehuse, Kbhvn. 1950, afdelingsdyrlæge 1955;
af Landbrugsministeriet aut. s. tilsynsførende
dyrlæge i firmaet Gress-Pedersen’s Eftf., Kød
byen, Kbhvn.; censorsuppleant v. eksamen i
anatomiske fag v. Den kgl. Veterinær- og Land
bohøjskole, Kbhvn.
Adr. Vestervej 15, Tåstrup.
Institution: Direktoratet f. Kbhvn.s Torvevæ
sen og Slagtehaller, Flæsketorvet 87, Kødbyen,
Kbhvn. V.

Balleby, Bertel, slagtermester; f. 16/7 1904 i
Møborg, Ringkøbing amt, søn af slagtermester
Christian Balleby; g. 17/9 1950 m. Maja B., f.
Jacobsen; udd. h. faderen 1930-34, svendebrev
1934, svend h. faderen 1934-49, overtaget nuvæ
rende slagterforretning i Horsens — der er
grundlagt 1924 og sideløbende omfatter pølse
mageri, salteri og kogeri — 1949; vareområde:
kød og viktualier en detail.
Adr. Sundvej 18, Horsens.
Firma: B. Balleby, Slagtermester, Slotsgade 16,
Horsens.

Bagge, Otto, direktør; f. 22/12 1901 i Sørbymagle, Sorø amt, søn af møllebygger Jacob Pe
der Bagge; g. 23/5 1925 m. Anne Marie B., f. Leppin; udd. og virket s. bankmand og revisor, kas
serer på Sønderborg Andels-Svineslagteri, Søn
derborg 1930, bogholder på samme 1934, direktør

Barlund, Magnus Boas, slagtermester; f. 25/3
1883 i Tingsted, Maribo amt, søn af skrædder
Peter Hansen; g. 30/6 1908 m. Nanna B., f. Bjer
regaard; udd. h. slagtermester G. R. Bjerre
gaard, Nykøbing F. 1912-16, derefter svend i
lærevirksomheden, selvstændig slagtermester i
Nykøbing F. s. 1931; næstformd. i Slagter- og
Viktualiehandlerforeningen f. Nykøbing F. og
Omegn; formd. f. Nykøbing F. Byorkester.
Adr. Slotsgade 28, Nykøbing F.
Firma: Slotsgades Kødudsalg, Slotsgade 28,
Nykøbing F.
Barslund, Jens, slagtermester; f. 29/11 1903 i
Kalundborg, søn af savværksejer Jørgen Bars-
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lund; g. 12/5 1936 m. Inger B., f. Petersen; udd.
h. slagtermester Chr. Norup, Kalundborg 191822, svend h. slagtermestrene Edv. Blomsterberg,
Helsingør, Blangstrup Johansen, Kbhvn. og Johs.
Petersen, Slagelse, etabi. sig s. selvstændig slag
termester i Korsør 1935; medstifter af og medl.
af best. f. Korsør og Omegns Slagtermesterfor
ening.
Adr. Halskovvej 20, Korsør.
Firma: Halskov Kødforsyning, Halskovvej 1,
Korsør.
Bastrup, Jens, slagtermester; f. 20/10 1915 i
Dallerup, Skanderborg amt, søn af fhv. gårdejer
Laurs Bastrup; g. m. Grethe B., f. Bjerregaard;
udd. h. slagtermester Johs. Pedersen, Spentrup
1930-34, svendebrev 1934, svend 1934-39, over
taget nuværende slagterforretning i Voerladegård — der er grundlagt 1930 og sideløbende
omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1939; vareområde: kød og viktualier
en detail fra butik og vogn; driver sideløbende
kreaturhandel.
Adr. Voerladegård pr. Skanderborg.
Firma: J. Bastrup, Slagtermester, Voerladegård
pr. Skanderborg.

Bech, Egon, slagtermester; f. 2/12 1930 i Hørby,
Hjørring amt, søn af skorstensfejermester Jo
han Bech; g. 27/3 1954 m. Esther B., f. Frederik
sen; udd. h. slagtermester Niels Kastrup, Dyb
vad 1945-49, svendebrev 1949, svend 1949-53, over
taget nuværende slagterforretning i Haverslev
pr. Arden — der er grundlagt 1936 og sideløbende
omfatter slagtehus, pølsemageri, kogeri og sal
teri — 1953; vareområde: kød og viktualier en
detail fra butik og vogn.
Adr. Haverslev pr. Arden.
Firma: Egon Bech, Slagtermester, Haverslev
pr. Arden.
Bech, J. B., stadsdyrlæge.
Adr. Fredericia.

Bech, Jens O., kreaturkommissionær; f. 20/10
1897 i Glostrup, Kbhvn.s amt, søn af gæstgiver

H. Bech-Hansen
slagtermester
Esbjerg

Jens Carl Jensen Bech; g. 11/11 1921 m. Marie
Charlotte B., f. Knudsen; præliminæreksm.
(Kbhvn.s Universitet) 1914, udd. i handels- og
kontorvirksomhed i firmaet Nicolaj sen & Schou,
Kbhvn.s Flæskehal & Kvægtorv, Kbhvn., selv
stændig kreaturkommissionær og medindehaver
af firmaet Ludvig Schou & Co., Kbhvn. m.
slagtermester Ludvig Schou s. kompagnon 1921,
grundlagt selvstændig kommissionærforretning
u. firmanavnet: Jens O. Bech, Kbhvn.s Kvæg
torv, Kbhvn. 1927, genn. en årrække samarbejde
m. slagtermester Peter Nielsen, Næstved, sam
arbejde m. heste- og kreaturkommissionær Vig
go Fe veile, St. Heddinge s. 1935, statseksm. ej
endomsmægler 1950.
Adr. Rønnebærvej 53, Holte.
Firma: Feveile & Bech, Kreaturkommissionæ
rer, Kvægtorvet, Kbhvn. V. — Jens O. Bech,
Kreaturkommissionær, Flæskehallen 7, Kødbyen,
Kbhvn. V.

Bech, Ole, fabrikant; f. 31/8 1924 i Vejen, Ribe
amt, søn af fabrikant Bernhard Severin Bech;
realeksm. 1941, derefter ansat i nuværende virk
somhed i Ålborg, højere handelseksm. fra Ju
stitsråd Møller’s Handelshøjskole, Ålborg 1943,
optaget s. kompagnon i nuværende virksomhed
i Ålborg — der er grundlagt af faderen og efter
dennes død videreført m. fru Karen Bech s. di
rektør og sideløbende omfatter søsterfirma i
Kolding samt grossistoplag i Herning og Århus
— 1944; virksomhedens virkeområde: fabrika
tion af salater, fiskefars, fiskefileter og fiskefri
kadeller samt hørkram en gros.
Adr. Annebergvej 14, Ålborg.
Firma: B. Bech’s Salatfabrik A/S, Anneberg
vej 14, Ålborg.
Bech, Peter Laursen, slagtermester; f. 16/4
1895 i Lindknud sogn, Ribe amt, søn af gårdejer
Jørgen Peter Bech; g. 6/7 1919 m. Magda B., f.
Hundahl; udd. h. slagtermester Hans Hansen,
Holsted 1909-13, svendebrev 1913, svend 1913-18,
etabi. sig s. selvstændig slagtermester i Strandby
v. Farsø 1918, overtaget nuværende slagterfor
retning i Hornum — der sideløbende omfatter
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H. Behnke
direktør
Kbhvn. V.

C. Bekker
slagtermester
Odense

J. Beiter
slagtermester
Skjern

pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1934;
vareområde: kød og viktualier en detail fra bu
tik og vogn.
Adr. Hornum.
Firma: P. Bech, Slagtermester, Hornum.

Bech-Hansen, Hermann, slagtermester; f. 18/12
1912 i Adum, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Ulrich Hansen; g. 11/5 1941 m. Ruth B.-H., f.
Larsen; udd. dels h. slagtermester Anders Jen
sen, Kbhvn. 1931-33 og dels h. slagtermester
Otto Vestergaard, Nørre Nebel 1933-35, fre
kventeret de tekniske skoler i Kbhvn. og Nørre
Nebel, svend h. læremesteren i Nørre Nebel,
bestyrer af slagtermester J. P. Jensen’s forret
ning i Esbjerg 1938-42, løst næringsbrev og
overtaget samme — der omfatter butik og pølse
mageri — 1942, genn. årene ombygget og moder
niseret forretningen; formd. f. Esbjeg off. Slag
tehus, Esbjerg og f. Esbjerg Slagterfagskole.
Adr. Darumvej 65, Gammelby pr. Esbjerg.
Firma: Gammelby Slagterforretning, Darum
vej 65, Gammelby pr. Esbjerg.

Beck, S., direktør.
Firma: Bjerringbro Andels-Svineslagteri, Bjer
ringbro.
Behnke, Helmuth, direktør; f. 11/4 1908 i Grå
sten, Abenrå-Sønderborg amt, søn af barber Th.
Behnke; g. 13/4 1933 m. Sørene B., f. Schmidt;
realeksm. 1924, ansat på Gråsten Andelsslagteri,
Gråsten 1924-29, ansat i Danish Bacon Co., Lon
don 1929-30, bogholder på Samsø Andelslagteri,
Samsø 1930-31, bogholder på De samvirkende dan
ske Andelsslagteriers Fælleskontor, Kbhvn. 1931,
fuldmægtig 1933-41, direktør s. 1941, direktør f.
Andelsslagteriernes Fællesstyrelse, leder af fæl
leskontoret og dets ulykkes-, sø- og brandforsik
ringsselskaber; sekretær f. andels- og privatslag
teriernes arbejdsgiverforeninger, f. landsudval
get f. svineavlens ledelse, f. Foreningen Andels
slagteriernes Kødfoderfabrikker og f. Fond f.
Andels- og Privatslagteriernes Forsøgsslagteri,
Laboratorium og Slagteriskole; direktør f. Eks
port-Svineslagteriernes Salgsforening, formd. f.

S. Aa. Bekker-Olsen
slagtermester
Kbhvn. N.

Kødkonservesfabrikkernes Eksportsammenslut
ning og f. andels- og privatslagteriernes tekniske
udvalg; medl. af forretningsudvalget f. Slagteri
ernes Forskningsinstitut, af repræsentantskabet
f. A/S Dansk Køleinstitut og af best. f. Haslev
Træindustri; dekorationer: R. — Fi.H.R.3.
Adr. Nordkrog 24, Hellerup.
Organisation: De samvirkende danske Andels
slagteriers Fælleskontor, Axelborg, Kbhvn. V.
Beiter, Johannes, slagtermester; f. 8/7 1912 i
Skjern, Ringkøbing amt, søn af slagtermester
Christian Ingvard Beiter; g. 11/10 1936 m. Ester
B., f. Sunesen; udd. i faderens slagterforretning
i Skjern 1926-30, frekventeret Skjern Handels
skole og Teknologisk Institut, Kbhvn., svend bl.
a. i Arhus og Haderslev og i lærevirksomheden,
overtaget sidstnævnte — der omfatter butik og
pølsemageri — efter faderen 1937, genn. årene
ombygget og moderniseret forretningen; udstil
let i Holland; formd. f. Skjern, Tarm og Om
egns Slagtermesterforening.
Adr. Østergade 1, Skjern.
Firma: Johs. Beiter, Slagter- & Pålægsforret
ning, Østergade 1, Skjern.

Bekker, Carl, slagtermester; f. 15/8 1924 i As
sens, søn af snedker Arnold Bekker; g. 14/4 1949
m. Lilly B., f. Knudsen; genn. 2 år jungmand i
D.F.D.S.s skibe i fart på Sydamerika, udd. h.
slagtermester Emil Hansen, Odense 1940-44, af
lagt svendeprøve (særdeles godt og probert ud
ført arbejde), svend h. læremesteren (ialt 12 år)
samt h. slagtermestrene Anton Ovesen, Arhus
og H. Chr. Pedersen, Odense, etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Odense 1955.
Adr. Munkerisvej 25, Odense.
Firma: Slagterforretningen »Munkerishave«,
Munkerisvej 19, Odense.
Bekker-Olsen, Carl Wilhelm, slagtermester; f.
8/10 1905 i Kbhvn., søn af kreaturkommissionær
Carl Fr. Olsen; udd. h. slagtermester Johan Bek
ker, Istedgade, Kbhvn. V., svend i lærevirk
somheden, oplært i hesteopkøb, bestyrer af lære
virksomheden 1927, optaget s. kompagnon i sam-
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E. Bendtsen
slagtermester
Snogebæk

E. J. Bennetzen
direktør
Århus

J. B. Bennhø ft
slagtermester
Åbenrå

me 1929, eneindehaver 1938, hesteopkøber f. Den
kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Kbhvn.
Firma: fhv. Johan Bekker, Slagterforretning,
Istedgade 57, Kbhvn. V.
Bekker-Olsen, Svend Aage, slagtermester; f.
16/11 1903 i Kbhvn., søn af kreaturkommissionær
Carl Fr. Olsen; realeksm. 1922, lærling h. slag
termester Johan Bekker, Kbhvn. 1923, svende
prøve m. sølvmedaille, svend i firmaet S. Houlberg, Kødbyen, Kbhvn. 1927, svend i Tyskland
1928, pølsemager i lærevirksomheden, bestyrer
af samme 1939, sen. eneindehaver.
Firma: fhv. Johan Bekker’s Viktualieforret
ning, Blågårdsgade 7, Kbhvn. N.

Bendt, Herman, slagtermester; f. 7/7 1903 i
Rynkeby, Odense amt, søn af fabrikant Laurits
Bendt; g. 17/4 1929 m. Martine B., f. Kristian
sen; udd. h. slagtermester Anton Ovesen, Århus
1917-21, svendebrev 1921, svend 1921-31, herunder
ophold i Chicago, overtaget nuværende slagter
forretning i Arhus — der sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri, salteri og fryseri —
1931; vareområde: kød og viktualier en detail
samt dybfrosne varer fra konservator; leveran
dør t. bl. a. hospitaler og hoteller; genn. en år
række bisidder i Århus Slagterlaug.
Adr. Borgergade 11, Århus.
Firma: Herman Bendt, Slagtermester, Guld
smedgade 23, Århus.

Bendtsen, Ejnar, slagtermester; f. 12/4 1912 i
Faster, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Mads
Bendtsen; g. 16/9 1933 m. Marie B., f. Molbech;
udd. h. slagtermester C. H. P. Gøttsche, Her
ning 1928-32, frekventeret Herning tekniske Sko
le, svend på Herning off. Slagtehus, Herning,
etabi. sig s. selvstændig slagtermester m. kørsel
m. kød og handel m. kreaturer i Herning 1948,
opført nuværende slagterforretning i Herning
— der omfatter butik og pølsemageri — 1955,
driver sideløbende handel m. kreaturer.
Adr. Th. Nielsens Vej 83, Herning.
Firma: Ejnar Bendtsen, Slagterforretning,
Bredgade 67, Herning.

F. J. Berendt
slagtermester
Ålborg

Bendtsen, Ejner, slagtermester; f. 16/6 1902 i
Poulsker, Bornholm, søn af landmand Peter
Bendtsen; g. 10/9 1926 m. Marie B., f. Morten
sen; grundlagt slagterforretning fra vogn 1927,
grundlagt slagterforretning i Neksø 1929, grund
lagt nuværende slagterforretning i egen nyopført
ejendom i Snogebæk 1935, sideløbende indehaver
af aut. fjerkræslagteri i Snogebæk.
Adr. Snogebæk pr. Neksø.
Firma: Ejner Bendtsen, Slagtermester, Snoge
bæk pr. Neksø.
Bengtsson, Gunnar Valfred, slagtermester; f.
21/11 1923 i Vinderød, Frederiksborg amt, søn af
slagtermester Otto Bengtsson; g. 27/3 1948 m.
Rita B., f. Aare Olsen; udd. h. faderen 1939-43,
svend h. slagtermester Chr. Petersen, Hillerød
1944-45, medarbejder i faderens slagterforretning
i Frederiksværk 1946, medindehaver af samme
s. 1957.
Adr. Anker Heegårds Gade 3, Frederiksværk.
Firma: Otto Bengtsson, Slagterforretning,
Nørregade 7, Frederiksværk.
Bennetzen, Erik Johannes, direktør; f. 30/1
1920 i Kolding, søn af fhv. nationalbankkasserer
Johannes Bennetzen; g. 11/3 1945 m. Jutta B., f.
Osmer; udd. i korn og foderstoffer en gros 193741, højere handelseksm. fra Niels Brock’s Han
delsskole, Kbhvn. 1943, sekretær v. det kgl. dan
ske konsulat i Bremen 1943-44, sekretær i Pro
vinshandelskammeret 1946-51, direktør f. Dansk
Eksportør- og Kødgrossistforening s. 1952; del
taget i organisationsarbejde s. 1946.
Adr. Strandparken 26, Århus.
Organisation: Dansk Eksportør- og Kødgros
sistforening, Mejlgade 71, Århus.
Bennetzen, Peter Willy, slagtermester; f. 2/8
1904 i Stepping, Haderslev amt, søn af postbud
Marius Bennetzen; g. 18/5 1930 m. Kathrine B.,
f. Eckholt; udd. h. slagtermester Poul Poulsen,
Haderslev 1917-21, frekventeret Haderslev tek
niske Skole, svend bl. a. h. slagtermester Ludvig
Vollstedt, Haderslev (5 år), løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig slagtermester i Haders-
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F. J. Berendt
slagtermester
Alborg

K. N. Berner
slagtermester
Kbhvn. V.

T. K. Berntsen
slagtermester
Tranum

lev 1931; næstformd. i Haderslev og Omegns
Slagtermesterforening.
Adr. Ved Dammen 11, Haderslev.
Firma: P. W. Bennetzen, Slagtermester, Søn
derbro 17, Haderslev.

Bennhøft, Jørgen Bruno, slagtermester; f. 29/1
1912 i Åbenrå, søn af slagtermester Peter Benn
høft; g. 14/6 1936 m. Elly B., f. Müller; udd. h.
slagtermester Elley, Gråsten 1928-32, frekvente
ret Gråsten tekniske Skole, svend h. læremeste
ren og h. slagtermester Rasmus Hansen, Assens,
etabi. sig s. selvstændig slagtermester i Åbenrå
1935, genn. årene ombygget og moderniseret for
retningen — der omfatter butik og pølsemageri
samt skibsproviantering; kasserer i Åbenrå By
og Amts Slagtermesterforening.
Adr. Skibbrogade 22, Åbenrå.
Firma: Bruno Bennhøft, Slagterforretning,
Skibbrogade 22, Åbenrå.
Berendt, Franz Jacob, slagtermester; f. 23/7
1879 i Vestpreussen, Tyskland, søn af herre
gårdsforvalter Franz Jacob Berendt; g. 2/5 1905
m. Jensine B., f. Waberzeck; udd. s. slagter i
Krojantz, Vestpreussen 1896-99, svendebrev 1899,
svend i Tyskland 1899-1904, pølsemager og slag
ter på J. D. Koopmann’s Svineslagteri, Ålborg
1904-05, mestersvend i firmaet Schaub & Co.,
Frederikshavn 1905-07, tarmmester på J. D.
Koopmann’s Svineslagteri, Ålborg 1907-12, etabi.
sig s. selvstændig slagtermester i Torveboderne,
Ålborg 1912, overtaget slagterforretning i Ål
borg 1914, grundlagt nuværende slagterforret
ning i Ålborg — der sideløbende omfatter pølse
mageri, kogeri, røgeri og salteri — 1915; vare
område: kød og viktualier en detail; bestyrer af
Ålborg slagtermestres tarmrenseri på Ålborg
off. Slagtehus, Ålborg 1918-19; genn. en årrække
medl. af best. f. Ålborg og Nørresundby Slag
termesterforening.
Adr. Nørregade 32, Ålborg.
Firma: Franz Berendt, Slagtermester, Nørre
gade 32, Ålborg.

E. C. Bertel
slagtermester
Herning

Berendt, Franz Josef, slagtermester; f. 21/11
1911 i Ålborg, søn af slagtermester Franz Jacob
Berendt; g. 31/5 1940 m. Grethe B., f. Christen
sen; udd. h. faderen 1926-30, svend h. samme
1930-57, overtaget faderens slagterforetning i Ål
borg — der sideløbende omfatter pølsemageri,
kogeri, røgeri og salteri — 1957; vareområde:
kød og viktualier en detail.
Adr. Løkkegade 16 A, Ålborg.
Firma: Franz Berendt, Slagtermester, Nørre
gade 32, Ålborg.

Berger, Hans, grosserer; f. 9/10 1911 på Frdbg.,
søn af grosserer Knud Berger; g. 9/6 1933 m.
Aase B., f. Ørgreen Jacobsen; udg. fra Schneekloths Gymnasium, Kbhvn. 1929, derefter prak
tisk udd. h. faderen i firmaet Sally’s Eftf.,
Fedevarer en gros & en detail, Kbhvn., studieog arbejdsophold i Frankfurt am Main 1931,
grundlagt selvstændig fedevarer en gros virk
somhed i Flæskehallen, Kbhvn. 1933, flyttet
virksomheden t. Kødbyen, Kbhvn. 1934.
Adr. Tonysvej 14, Charlottenlund.
Firma: Hans Berger, Fedevarer en gros, Flæ
sketorvet 79, Kødbyen, Kbhvn. V.
Bergholdt, Niels Ejner Frederik, slagterme
ster; f. 11/4 1915 i Rolsted, Odense amt, søn af
slagtermester Christian Bergholdt; g. 14/2 1934
m. Anna B., f. Nielsen; udd. h. faderen 1930-34,
frekventeret Teknologisk Institut, Kbhvn. 1936,
svend h. faderen, grundlagt nuværende slagter
forretning (i nedlagt forretning) i Hårslev pr.
Gamby — der sideløbende omfatter slagtehus og
pølsemageri samt »kødtur« — 1940.
Adr. Hårslev pr. Gamby.
Firma: Hårslev Slagterforretning v. Ejner
Bergholdt, Hårslev pr. Gamby.
Berner, Knud Norup, slagtermester; f. 29/9
1912 i Kbhvn., søn af slagtermester Julius Kri
stian Frederik Berner; g. 6/6 1934 m. Ingrid B.,
f. Knudsen; udd. h. faderen 1927-31, etabi. sig s.
selvstændig slagtermester i Kbhvn. 1950.
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E. Aa. Berthelsen
slagtermester
Struer

T. T. Berthelsen
slagtermester
Sæby

F. Bessmann
slagtermester
Herning

Adr. Tomsgårdsvej 13 A, Kbhvn. NV.
Firma: K. N. Berner, Slagtermester, Sønder
Boulevard 77, Kbhvn. V.
Berner, Louis Frederik Bjørn, slagtermester;
f. 24/5 1897 i Rødby, søn af skrædder Peter Ber
ner; g. 26/6 1921 m. Ingrid B., f. Petersen; udi.
h. slagtermester Edvard Sørensen, Rødby 1915,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Rødby
1918.
Adr. Søndergade 1, Rødby.
Firma: L. Berner, Slagtermester, Søndergade
l, Rødby.

Berntsen, Thomas Kirk, slagtermester; f. 1/1
1910 i Tranum, Hjørring amt, søn af slagter,
handelsmand Chresten Berntsen; g. 10/12 1939
m. Viola B., f. Nielsen; udd. h. faderen 1925-29,
erhvervet nuværende ejendom i Tranum og ind
rettet slagterforretning m. pølsemageri og slagte
hus i samme 1946, genn. årene udvidet og mo
derniseret forretningen; indehaver af forskel
lige kommunale tillidshverv i Tranum kom
mune.
Adr. Tranum pr. Brovst.
Firma: Tranum Slagterforretning, Tranum pr.
Brovst.

Bertel, Egon Carlo, slagtermester; f. 19/5 1920
i Viborg, søn af vægter Niels Peder Bertel; g.
15/6 1947 m. Lydia Aase B., f. Pedersen; udd. h.
slagtermester Carl Pedersen, Viborg 1934-38, fre
kventeret Viborg tekniske skole, svend bl. a. h.
læremesteren, bestyrer h. slagtermester B. Gøttsche, Herning 1945-52, løst næringsbrev og over
taget nuværende slagterforretning i Herning —
der tidl. blev drevet s. viktualieforretning og
omfatter butik og pølsemageri — 1952, ombyg
get og moderniseret forretningen 1953; medl. af
festudvalget i Herning og Omegns Slagterme
sterforening.
Adr. Herningsholmsvej 21, Herning.
Firma: Egon Bertel, Slagtermester, Silkeborg
vej 61, Herning.

F. Bessmann
slagtermester
Herning

Bertelsen, Erik Herman, slagtermester; f. 27/2
1917 i Holstebro, søn af slagtermester P. C. Ber
telsen; g. 28/5 1944 m. Lilly B., f. Yde Frost
holm; udd. h. slagtermestrene Chr. Kjærgaard
& Søn, Ringkøbing 1932-36, frekventeret Ring
købing tekniske Skole, svend h. slagtermester
A. E. Jensen, Skive (3 år), bestyrer af A/S Hol
stebro Svineslagteri’s udsalg, Holstebro s. 1938.
Adr. Nørregade 18, Holstebro.
Firma: A/S Holstebro Svineslagteri’s Udsalg,
Nørregade 11, Holstebro.

Bertelsen, Per M., direktør.
Firma: Hadsten & Omegns Andels-Svineslag
teri, Hadsten.
Berthelsen, Agnes, slagtermester; f. 25/5 1889
i Holstebro; g. m. slagtermester Christian Ber
thelsen (død 1938); efter ægtefællens død 1938
overtaget og videreført dennes slagterforretning
i Struer i samarbejde m. sønnen slagtermester
Ernst Aage Berthelsen; skænket Struer Slagtermesterforening’s nuværende fane.
Adr. Vestergade 17, Struer.
Firma: Chr. Berthelsen, Slagterforretning, Ve
stergade 17, Struer.

Berthelsen, Ernst Aage, slagtermester; f. 22/10
1914 i Struer, søn af slagtermester Christian Ber
thelsen; g. 21/3 1940 m. Henny B., f. Dahl Chri
stensen; udd. i faderens slagterforretning i Stru
er 1929-33, frekventeret Struer tekniske Skole,
svend i lærevirksomheden, overtaget ledelsen af
samme f. moderen efter faderens død 1938; medl.
af best. f. og sekretær i Struer Slagtermester
forening.
Adr. Torvegade 32, Struer.
Firma: Chr. Berthelsen, Slagterforretning, Ve
stergade 17, Struer.
Berthelsen, Tage Thomas, slagtermester; f. 30/7
1917 i Sæby, Hjørring amt, søn af slagtermester
Thomas Christian Bertelsen; g. 25/11 1950 m.
Nina B., f. Hindkær Pedersen; oprindelig udd.
i kolonial, sen. udd. s. slagter i faderens slagter-
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G. Bessmann
slagtermester
Herning

W.

Bessmann
slagtermester
Herning

V. A. F. Bessmann
slagtermester
Herning

forretning i Sæby, overtaget samme — der om
fatter butik og pølsemageri — 1941, genn. årene
ombygget og moderniseret forretningen; formd.
f. Østvendsyssels Slagtermesterforening.
Adr. Søndergade 27, Sæby.
Firma: Tage Berthelsen, Slagterforretning,
Krystalgade 4, Sæby.
Berthelsen, Thomas Christian, slagtermester,
hestehandler.
Firma: Th. Berthelsen, Hestehandler, Sæby.

Bessmann, Frank, slagtermester; f. 25/5 1930
i Herning, søn af slagtermester V. A. F. Bess
mann; g. 16/12 1951 m. Ninna B., f. Lørup; udd.
i faderens slagterforretning i Herning 1944-48,
frekventeret Herning tekniske Skole, svend
bl. a. på Herning Svineslagteri’s pølsemageri,
Herning, medarbejder i lærevirksomheden 1954,
optaget s. kompagnon i samme 1958.
Adr. Vester Allé 3, Herning.
Firma: V. A. F. Bessmann, Slagterforretning,
Skolegade 2, Herning.
Bessmann, Frede, slagtermester; f. 25/5 1930
i Herning, søn af slagtermester V. A. F. Bess
mann; g. 6/2 1955 m. Gerda B., f. Eriksen; udd.
i faderens slagterforretning i Herning 1944-48,
frekventeret Herning tekniske Skole, svend i
lærevirksomheden, løst næringsbrev og etabi.
sig s. selvstændig slagtermester i nuværende
moderne slagterforretning i Herning 1957.
Adr. Elmevej 34, Herning.
Firma: Frede Bessmann, Slagterforretning,
Elmevej 34, Herning.

Bessmann, Gert, slagtermester; f. 2/11 1927 i
Herning, søn af slagtermester V. A. F. Bess
mann; g. 28/8 1950 m. Iris B., f. Unnerup; udd.
i faderens slagterforretning i Herning 1942-46,
frekventeret Herning tekniske Skole, svend i
lærevirksomheden, løst næringsbrev og etabi.
sig s. selvstændig slagtermester i nuværende
moderne slagterforretning i Herning 1953, dri
ver sideløbende smørrebrødsforretning og diner
transportable over hele Ringkøbing amt.

J. Billing
slagtermester
Glostrup

Adr. GI. Landevej 149, Herning.
Firma: Gert Bessmann, Slagterforretning &
Diner Transportable, GI. Landevej 149, Herning.
Bessmann, Viktor Arthur Ferdinand, slagter
mester; f. 23/4 1894 i Fredericia, søn af slagter
mester Joakim Heinrich Christian Bessmann; g.
3/10 1918 m. Emma B., f. Korsgaard; udd. s.
slagter dels h. faderen og dels i Grabou, Meck
lenburg 1908-12, svend bl. a. h. slagtermestrene
Eghoff, Odense og Berthelsen, Struer, i kom
pagni m. slagtermester Morten Jørgensen etabi.
sig s. selvstændig slagtermester i Herning 1925,
eneindehaver af forretningen — der omfatter
butik og pølsemageri — s. 1930, genn. årene
ombygget og moderniseret samme; formd. f.
Herning og Omegns Slagtermesterforening,
genn. 14 år medl. af hovedbest. f. Danske Slag
termestres Landsforening, medl. af landsfor
eningens hudeudvalg og revisor i sammes for
sikringsafdeling.
Adr. Høj gade 6, Herning.
Firma: V. A. F. Bessmann, Slagterforretning,
Skolegade 2, Herning.
Bessmann, Werner, slagtermester; f. 28/1 1923
i Herning, søn af slagtermester V. A. F. Bess
mann; g. 6/5 1948 m. Kirsten Kathrine B., f.
Jensen; udd. i faderens slagterforretning i Her
ning 1939-43, frekventeret Herning tekniske
Skole, svend bl. a. h. slagtermester Fr. Eriksen,
Brande, løst næringsbrev og etabi. sig s. selv
stændig slagtermester i nuværende moderne
slagterforretning i Herning 1953.
Adr. Niels Bohrs Vej 37, Herning.
Firma: Werner Bessmann, Slagterforretning,
Odensevej 9, Herning.
Billing, Jørn, slagtermester; f. 7/12 1919 i Fre
derikshavn, søn af guldsmed Viggo Billing; g.
4/5 1947 m. Karen B., f. Bodholdt; udd. h. slag
termester Arne Frost, Glostrup 1934-38, svend
h. samme t. 1939, iøvrigt ansat h. slagtermester
Schwartz, Herlev, h. slagtermester Jes Peter
sen, Ordrup, i firmaet J. Steffensen, Kødbyen,
Kbhvn. og h. slagtermester Elo Weidanz, Hel-
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D. M. Bjerregaard
slagtermester
Nykøbing F.

C. E. Bjerring
borgmester
Nyborg

O. S. Bjerrum
slagtermester
Varde

lerup, drevet viktualieforretning i Kbhvn. 194951, grundlagt nuværende slagter- og viktualie
forretning i Glostrup 1951.
Adr. Brøndbyvestervej 21, Glostrup.
Firma: Jørn Billing, Slagter- & Viktualiefor
retning, Brøndbyvestervej 21, Glostrup.

Bjerregaard, Dagny Marie, slagtermester; f.
22/10 1904 i Eskilstrup, Maribo amt, datter af
murermester I. P. Pedersen; g. m. slagter
mester Thjarli Bjerregaard (død 1941); udd. i
ægtefællens slagterforretning i Nykøbing F.
1924-28, videreført samme efter ægtefællens død
1941; kasserer og sekretær i Nykøbing F. og Om
egns Viktualiehandler- og Slagtermesterfor
ening s. 1947.
Adr. Jernbanegade 10, Nykøbing F.
Firma: Thjarli Bjerregaard, Slagterforretning,
Jernbanegade 10, Nykøbing F.
Bjerregaard, Niels Reinhold Emilius, slagter
mester; f. 10/4 1905 i Nykøbing F., søn af slag
termester Georg Reinhold Emilius Bjerregaard;
g. 23/7 1932 m. Sonja Viola B., f. Clausen; udd.
h. faderen 1919-23, svend bl. a. i Tyskland (ca.
1 år), selvstændig slagtermester i Nykøbing F.
1939; formd. f. Nykøbing F. Slagtermesterfor
ening.
Adr. Jernbanegade 7, Nykøbing F.
Firma: Em. Bjerregaard, Slagtermester, Jern
banegade 7, Nykøbing F.
Bjerring, Carl Emil, borgmester; f. 28/10 1895
i Nyborg, søn af stentrykker Carl Emil Bjer
ring; trafikkontrollør v. D.S.B.; formd. f. De
kommunale off. Slagtehuses Sammenslutning.
Adr. Nyborg.
Organisation: De kommunale off. Slagtehuses
Sammenslutning, Gyldenløvesgade 11, Kbhvn. V.

Bjerrum, Ove Schmidt, slagtermester; f. 30/3
1929 i Gørding, Ribe amt, søn af arbejdsmand
Christian Bjerrum; g. 1955 m. Kirstine B., f.
Tonnesen; udd. h. slagtermestrene Spangsberg
og Nielsen, Glejbjerg henholdsvis 1945-47 og
1947-49, svend bl. a. h. slagtermestrene Egon

S. Aa. Blauert
slagtermester
Silkeborg

Andersen, Esbjerg og Høj, Varde, overtaget nu
værende slagterforretning i Varde — der omfat
ter butik og pølsemageri — efter slagtermester
A. Harders 1955, genn. årene ombygget og mo
derniseret samme; sekretær i Varde og Omegns
Slagtermesterforening.
Adr. Nørregade 33, Varde.
Firma: A. Harders’ Eftf. v. Ove Bjerrum,
Slagtermester, Storegade 36, Varde.

Blauert, Svend Aage, slagtermester; f. 18/7
1913 i Silkeborg, søn af bødkermester Christian
Blauert; g. 15/5 1937 m. Harriet B., f. Sørensen;
udd. h. slagtermester Th. Jensen, Silkeborg 1929
-33, svendebrev 1933, svend 1933-37, svend på Sil
keborg Andels-Svineslagteri, Silkeborg 1937-49,
grundlagt nuværende slagterforretning i Silke
borg — der sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1949; vareområde:
kød og viktualier en detail.
Adr. Nylandsvej 29, Silkeborg.
Firma: Ringgårdens Slagterforretning v.
Svend Blauert, Nylandsvej 29, Silkeborg.
Bleis, Svend, slagtermester; f. 3/8 1914 i Hor
sens, søn af folkepensionist Otto Marinus Bleis;
g. 11/7 1937 m. Margarethe B., f. Friederichsen;
udd. h. slagtermester Ejn. Henningsen, Horsens
1928-32, svendebrev 1932, svend 1932-49, over
taget nuværende slagterforretning i Horsens —
der er grundlagt 1930 og sideløbende omfatter
pølsemageri, kogeri og salteri — 1949; vare
område: kød og viktualier en detail.
Adr. Fabrikvej 33, Horsens.
Firma: Svend Bleis, Kød, Flæsk & Pålæg,
Fabrikvej 33, Horsens.
Bloch-Petersen, H., direktør.
Firma: Masnedsund Andels-Svineslagteri,
Masnedsund pr. Vordingborg.

Blomsterberg, Svend, slagtermester; f. 4/10
1901 i Espergærde, Frederiksborg amt, søn af
slagtermester Eduard Julius Blomsterberg; g.
15/5 1938 m. Zenia B., f. Withhøfft Johansen;
udd. h. faderen 1918-22, svend i Basel 1927,
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S. Bleis
slagtermester
Horsens

V. Bluhm
slagtermester
Odense

O. R. Bluhm
slagtermester
Stige F.

iøvrigt medarbejder i faderens slagterforretning
i Helsingør, overtaget samme 1942, indehaver af
nuværende ejendom i Helsingør s. 1932; oldermd. f. Helsingør Slagterlaug s. 1945, formd. f.
Helsingør Slagtermester- og Viktualiehandlerforening s. 1935.
Adr. Sankt Anna Gade 6, Helsingør.
Firma: S. Blomsterberg, Slagterforretning,
Sankt Anna Gade 6, Helsingør.

Bluhm, Otto Robert, slagtermester; f. 4/12 1909
i Fåborg, søn af slagter Ernst Emil Vilhelm
Bluhm; g. 23/10 1932 m. Henny B., f. Knudsen;
udd. på Fåborg Andels-Svineslagteri, Fåborg
1924-28, aflagt svendeprøve, svend i lærevirk
somheden, overtaget slagtermester Hans Ander
sen’s forretning i Stige F. — der sideløbende
omfatter pølsemageri — 1944.
Adr. Overgade 2, Stige F.
Firma: Robert Bluhm, Slagtermester, Over
gade 2, Stige F.
Bluhm, Vilhelm, slagtermester; f. 24/11 1905 i
Nakskov, søn af slagter Vilhelm Bluhm; udd. h.
slagtermester H. Jensen jun., Rudkøbing 1920-24,
aflagt svendeprøve, svend bl. a. h. slagter
mestrene Christiansen, Rudkøbing, Møller An
dersen, Skive og Chr. Hansen & Sønner, Odense,
overtaget slagtermester Carl Larsen’s forretning
i Odense — der sideløbende omfatter pølse
mageri — 1937, driver sideløbende slagterproviantering t. skibe; medl. af best. f. Odense
Slagterlaug.
Adr. Aløkke Allé 27, Odense.
Firma: Bluhm’s Kødudsalg & Slagterproviantering, Aløkke Allé 27, Odense.

Blyt, Helga, slagtermester; f. 3/10 1901 i Usserød, Frederiksborg amt, datter af slagter
mester Verner Abben; udd. dels h. faderen og
dels h. slagtermester Carl Møller, Kbhvn., certi
fikat s. udlært 1920, etabl. sig s. selvstændig
slagtermester på Frdbg. 1922, grundlagt nuvæ
rende slagterforretning på Frdbg. — der side
løbende omfatter afd. f. charcuteri og afd. f.
diner transportable — 1929.

22

R. Boe
eksportør
Åbenrå

Adr. Smallegade 40, Kbhvn. F.
Firma Helga Blyt, Slagtermester, Smallegade
40, Kbhvn. F.

Bløcher, Paul, slagtermester; f. 11/8 1916 i
Vonsild, Vejle amt, søn af slagtermester Niels
Ennesen Bløcher; g. 1940 m. Agnes B., f. Han
sen; udd. h. slagtermester V. Jochumsen, Kol
ding 1930-34, svendeprøve (Kolding), svend h.
læremesteren, mestersvend i faderens slagterfor
retning i Kolding, overtaget samme — der side
løbende omfatter pølsemageri — 1940, side
løbende kørt landtur t. 1957.
Adr. Haderslevvej 99, Kolding.
Firma: P. Bløcher, Slagtermester, Haderslev
vej 99, Kolding.

Boe, Rasmus, eksportør; f. 30/8 1919 i Garn
tofte, Assens amt, søn af gårdejer J. P. Boe; g.
19/7 1941 m. Ella B., f. Larsen; udd. s. slagter
h. slagtermester Chr. Rasmussen, Assens 193438, frekventeret Assens tekniske Skole, en kort
tid svend, derefter virket v. kreatureksport h.
morbroderen eksportør Mourits Hesseldahl, Bel
gien, vendt tilbage t. Danmark og etabl. sig s.
selvstændig eksportør i Åbenrå efter morbrode
rens død 1950, optaget eksportør Peter Linnet,
Møgeltønder s. kompagnon i forretningen — der
omfatter aim. eksportforretning samt en del
hesteeksport på Tyskland, Belgien og Frankrig
— 1956.
Adr. Kolstien 9, Åbenrå.
Firma: Boe & Linnet, Eksportforretning, Kol
stien 9, Åbenrå.
Boelsmand, Jens Christian, slagtermester; f.
12/10 1880 i Rimsø sogn, Randers amt, søn af
slagtermester Jens Boelsmand; g. 23/8 1907 m.
Michele B., f. Busk (død); udd. i faderens slag
terforretning i Rimsø 1896-1900, svend i lære
virksomheden 1900-02, optaget s. kompagnon i
samme 1902, eneindehaver af forretningen —
der er grundlagt af faderen 1870 — s. 1907; af
hændet samme t. svigersønnen slagtermester
Anton Sørensen 1942; medstifter af Grenå og
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Omegns Slagtermesterforening, medl. af best. f.
samme t. 1956, genn. 17 år kasserer i foreningen,
æresmedl. af samme s. 1956.
Adr. Hemmed pr. Glæsborg.

Boesen, Hans, slagtermester; f. 30/6 1911 i
Kerteminde; g. 21/7 1942 m. Marie Alexandrine
B., f. Corroy; udd. h. slagtermester Lauritz An
dersen, Kerteminde 1926-30, svend i Middelfart
og h. slagtermester Erhardt Osted, Kbhvn., løst
borgerskab og etabi. sig s. selvstændig slagter
mester i Brønshøj 1942. /
Adr. Frederikssundsvej 203, Brønshøj.
Firma: Hans Boesen, Slagtermester, Frede
rikssundsvej 205, Brønshøj.
Boesen, Ove, slagtermester; f. 29/4 1915 i Ker
teminde, søn af fisker Hans Nielsen; g. 7/5 1945
m. Tove B., f. Torndyb; udd. h. slagtermester
Laur. Andersen, Kerteminde 1930-34, ansat h.
slagtermester Viggo Torndyb, Søborg 1934-44,
grundlagt nuværende slagter- og viktualiefor
retning i Skovlunde — der sideløbende omfatter
pølsemageri — 1948.
Adr. Nørreskovvej 8, Skovlunde.
Firma: O. Boesen, Slagtermester, Skovlunde
Byvej 30, Skovlunde.

Boesen, Søren, slagtermester; f. 13/11 1907 i
Kerteminde, søn af fisker Hans Boesen Niel
sen; g. 1931 m. Gudrun B., f. Grønberg Nielsen;
udd. h. slagtermester Aage Nielsen, Horsens
1921-27, svend i Horsens, på Samsø, i Holstebro,
i Kerteminde og i Helsingør, iøvrigt svend h.
slagtermester Niels Hansen, Kbhvn., overtaget
sidstnævntes forretning 1947.
Adr. Nørrebrogade 189, Kbhvn. N.
Firma: Søren Boesen, Slagtermester, Nørre
brogade 189, Kbhvn. N.

Bohn-Willeberg, J. F. E., slagtermester; f.
11/11 1885 i Kbhvn.; g. 5/6 1910 m. Agnes B.-W.,
f. Hansen; udi. h. slagtermester Milner, Hille
rød 1903, svend i Kbhvn., etabi. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Kbhvn. 1911, overtaget slag
terforretningen Dronningensgade 39, Kbhvn. K.
1914 og slagterforretningen Dronningensgade 48,
Kbhvn K. 1925, sideløbende indehaver af slag
terforretning i Holmbladsgade, Kbhvn. S. 193051; næstformd. i Slagtermesterforeningen f.
Kbhvn. og Omegn og formd. f. Slagtermestre
nes Affalds-Salgsforening, Kbhvn., næstformd.
i Christianshavns Handelsforening, tidl, formd.
f. samme.
Adr. Amagerbrogade 20, Kbhvn. S.
Firma: F. Bohn-Willeberg & Søn, Slagterfor
retning, Dronningensgade 48 & 39, Kbhvn. K.
Bohn-Willeberg, Willy, slagtermester; f. 29/5
1911 i Kbhvn., søn af slagtermester J. F. E. BohnWilleberg; g. 9/7 1939 m. Grethe B.-W., f. Pihl
Nielsen; udd. h. faderen og på De off. Slagte
huse, Kbhvn., svendebrev 1931, studierejse i
Amerika, iøvrigt svend h. faderen, medinde

haver af faderens slagterforretninger i Kbhvn.
s. 1933.
Adr. Vermlandsgade 70, Kbhvn. S.
Firma: F. Bohn-Willeberg & Søn, Slagterfor
retning, Dronningensgade 48 & 39, Kbhvn. K.

Boisen, Kai, slagtermester; f. 1/10 1927 i Ha
derslev, søn af tromlefører Niels Frederik Boi
sen; g. 8/12 1951 m. Anna B., f. Gram; udd. h.
slagtermester Hans Nielsen, Haderslev 1942-46,
frekventeret Haderslev tekniske Skole, svend
bl. a. på Vojens Andels-Svineslagteri, Vojens og
på Haderslev off. Slagtehus, Haderslev, løst næ
ringsbrev og etabi. sig s. selvstændig slagter
mester i Randers 1950, selvstændig slagter
mester i Haderslev s. 1951, overtaget slagter
mester Carl Vollstedt’s forretning i Haderslev
— der omfatter butik og pølsemageri — 1953,
genn. årene ombygget og moderniseret samme.
Adr. Badstuegade 3, Haderslev.
Firma: Kai Boisen, Slagtermester, Badstue
gade 3, Haderslev.

Bojsen, Fritz, direktør; f. 6/9 1886 i Horsens,
søn af redaktør Emil Boj sen; g. 25/9 1914 m. Olga
B., f. Høyrup; udd. på andelsslagterierne i Hor
sens og Randers og i Danish Bacon Co., Lon
don, frekventeret Pittmann’s School, London,
direktør f. Silkeborg Andels-Svineslagteri, Sil
keborg 1913-22 og f. Holbæk Amts Andels-Svine
slagteri, Holbæk s. 1922, medl. af direktionen f.
Danish Bacon Co., London s. 1930; tidl. formd.
f. Andelsslagteriernes Fællesindkøb, formd. f.
de ægeksporterende andelsslagteriers organisa
tion; dekoration: R.
Adr. Holbæk.
Firma: Holbæk Amts Andels-Svineslagteri,
Holbæk.
Bollerslev, Peter, slagtermester.
Firma: Gråsten Andelsslagteri, Gråsten.

Borch, E. Verner, slagtermester; f. 29/10 1913
i Svendborg, søn af fisker Erik Borch; g. 27/11
1938 m. Esther B., f. Andersen; udd. h. slagter
mester Hans Madsen Rasmussen, Svendborg
1931-34, svendeprøve (Svendborg), svend i Søn
derborg, Fredericia og Svendborg, etabi. sig s.
selvstændig slagtermester i Svendborg 1946, sen.
flyttet forretningen — der sideløbende omfatter
pølsemageri — t. egen nyopført ejendom i
Svendborg.
Adr. Vestergade 98, Svendborg.
Firma: Verner Borch, Slagtermester, Vester
gade 96 A, Svendborg.
Borch, Kesch Helge John, slagtermester; f
23/7 1920 i Kalundborg, søn af maskinmester
Carl Theodor Borch; g. 16/3 1953 m. Polly Vibe
ke B., f. Møller; udd. h. slagtermester Carl
Isaksen, Kbhvn., svend h. læremesteren t. 1945,
ophold i udlandet t. 1949, etabi. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Kbhvn. 1950.
Adr. Bomhoffs Have 6, Kbhvn. V.
Firma: Kesch Borch, Slagtermester, Amager
brogade 122, Kbhvn. S.
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S. Boesen
slagtermester
Kbhvn. N.

K. H. J. Borch
slagtermester
Kbhvn. S.

K. Boisen
slagtermester
Haderslev

Borg-Hansen, Erik, slagtermester; f. 30/1 1912
i Kbhvn., søn af slagtermester Hans Peter Han
sen; g. 14/12 1938 m. Martha Elisabeth B.-H., f.
Møller; udd. h. faderen, grundlagt nuværende
slagterforretning i Kbhvn. 1938.
Adr. Sankt Kjelds Gade 16, Kbhvn. 0.
Firma: E. Borg-Hansen, Slagtermester, Vennemindevej 29, Kbhvn. 0.
Borgvardt, Aage, slagtermester; f. 18/2 1921 i
Egtved, Vejle amt, søn af slagtermester Axel
Borgvardt; g. 23/9 1947 m. Martha B., f. Han
sen; udd. dels h. farbroderen slagtermester P.
Borgvardt, Egtved 1935-37 og dels h. slagter
mester Albert Andersen, Vejle 1937-39, frekven
teret Egtved tekniske Skole, svendeprøve 1939,
svend bl. a. h. slagtermestrene Chr. Madsen,
Håstrup, Fyn, Viggo Andersen, Gørding og
M. Tobiasen, Smidstrup pr. Fredericia, løst
næringsbrev og etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Jernvedlund 1954, genn. årene moder
niseret forretningen — der omfatter butik og
pølsemageri.
Adr. Jernvedlund pr. Gredstedbro.
Firma: Jernvedlund Slagterforretning, Jern
vedlund pr. Gredstedbro.

Borlund, Ejler, slagtermester; f. 15/2 1923 i
Sjelle, Arhus amt, søn af slagtermester Jens
Bor lund; g. 10/12 1952 m. Inger B., f. Wind; udd.
dels h. faderen og dels h. slagtermester Malthe
Jørgensen, GI. Ry 1937-41, svendebrev 1941,
svend bl. a. i firmaet N. P. Pedersen, Arhus
1941-44, frekventeret Teknologisk Institut,
Kbhvn., optaget s. kompagnon i faderens slag
terforretning i Lading pr. Mundelstrup — der
sideløbende omfatter slagtehus, pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1944; vareområde:
kød og viktualier en detail fra butik og vogn.
Adr. Lading pr. Mundelstrup.
Firma: Lading Slagterforretning v. J. Borlund
& Søn, Lading pr. Mundelstrup.
Borlund, Jens, slagtermester; f. 11/3 1895 i
Himmelev, Khbvn.s amt, søn af slagtermester
Lars Peter Borlund; g. 16/4 1918 m. Bengta B.,

E. Borlund
slagtermester
Lading

f. Jønsson; udd. s. slagter i Himmelev 1910-13,
svend 1913-22, grundlagt nuværende slagterfor
retning m. kødsalg udelukkende fra vogn og
sen. till, fra slagtehus i Lading pr. Mundel
strup 1922, optaget sønnen Ejler Borlund s.
kompagnon i forretningen 1944, opført nyt bu
tikslokale m. moderne pølsemageri, røgeri, ko
geri og salteri i tilslutning t. slagtehuset i La
ding 1952; vareområde: kød og viktualier en de
tail fra butik og vogn; medstifter af og genn. en
årrække medl. af best. f. Østjydsk Slagter
mesterforening.
Adr. Lading pr. Mundelstrup.
Firma: Lading Slagterforretning v. J. Bor
lund & Søn, Lading pr. Mundelstrup.

Borring, Carl Heinrich Johansen, slagter
mester; f. 28/6 1914 i Arnum, Tønder amt, søn
af murer Thomas Borring; g. 19/11 1940 m. Anna
Marie B., f. Frøslev; udd. h. slagtermester Tho
mas Midtgaard, Arnum 1931-35, frekventeret
Toftlund tekniske Skole, svend h. slagtermester
Kåring, Padborg (5 år) og h. slagtermester
Hansen Damm, Lysabild, Als, løst næringsbrev
og forpagtet læremesterens forretning i Arnum
1940, overtaget samme — der omfatter butik,
pølsemageri og slagtehus — 1943, genn. årene
ombygget og moderniseret forretningen; genn.
en årrække medl. af best. f. Haderslev Amts
Slagtermesterforening, kasserer i Arnum Han
dels- og Håndværkerforening.
Adr. Arnum.
Firma: Carl Borring, Slagterforretning,
Arnum.
Borum, Erik Jensen, slagtermester; f. 3/3 1920
i Roskilde, søn af gårdejer Jens Jensen Borum;
g. m. Frida J. B., f. Borch-Jensen; udi. h. slag
termester Chr. Nielsen, Hørve 1940, derefter
svend i Danmark, regimentsslagter i den engel
ske hær bl. a. i Indien 1945-48, ansat i det sven
ske firma Edw. Keventer, Aligarh, Indien t.
1950, efter den indiske stats overtagelse af fir
maet driftsbestyrer i samme t. 1954, iøvrigt fre
kventeret Dalum Mejeriskole, etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Ordrup 1955.
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J. Borlund
slagtermester
Lading

C.

H. J. Borring
slagtermester
Arnum

E. J. Borum
slagtermester
Charlottenlund

Adr. Christianehøj 86, Søborg.
Firma: Slagteren v. Stoppestedet, Ordrup vej
88, Charlottenlund.

Borup, Carl Aage, direktør; f. 31/12 1910 i
Hyllested, Randers amt, søn af arbejdsmand
Laurs Borup; g. 19/4 1935 m. Margrethe B., f.
Bahnsen; præliminæreksm. (Trustrup Privatog Realskole), udd. på andelsslagterierne i
Grenå og Gråsten, bogholder på Andels-Svine
slagteriet »Midtjylland«, Grindsted 1942-46, stu
dieophold i England 1936, direktør f. Roskilde
Andels-Svineslagteri, Roskilde 1946; medl. af
Andelsslagteriernes Fællesbestyrelse.
Adr. Køgevej 3, Roskilde.
Firma: Roskilde Andels-Svineslagteri, Køge
vej 4, Roskilde.
Bossen, H. Thede, slagteridirektør.
Firma: Gråsten Andelsslagteri, Gråsten.
Boyer, Rich., grosserer; f. 23/8 1897 i Haslev,
Præstø amt, søn af direktør Theodor Boyer;
realeksm. (Holbæk private Realskole, Holbæk)
1914, studieophold i Steyling, Sussex, England,
ansat på Haslev Andels-Svineslagteri’s kontor,
Haslev 1915 og på Holbæk Amts Andels-Svine
slagteri’s kontor, Holbæk 1916, frekventeret
Handelshøjskolen, Kbhvn. 1917-18, studie- og
arbejdsophold på slagterier i Detroit, U.S.A.
1918, videreuddannet på pølse- og konserves
fabrik i Berlin 1922, ansat h. faderen i Andels
slagteriernes Flæskesalg, Kbhvn. 1923, proku
rist i samme 1929, medindehaver af firmaet 1944,
eneindehaver af samme — der er grundlagt
1898 — s. 1951; genn. en årrække medl. af best,
f. Foreningen af en gros Handlende i Kbhvn.s
Flæskehal, medl. af flæskenoteringsudvalget i
samme.
Adr. C. F. Richs Vej 99 B, Kbhvn. F.
Firma: Andelsslagteriernes Flæskesalg & Rus
sisk Import, Flæsketorvet 39-41, Kødbyen,
Kbhvn. V.

E. E. Brandborg
slagtermester
Gandrup

Hans Henrik Brag; g. 29/3 1951 m. Jessie B., f.
Madsen; udd. h. slagtermester Chr. Hansen, Ny
købing F. 1932-35, svend h. læremesteren, etabi.
sig s. selvstændig slagtermester i Nykøbing F.
1955.
Adr. Gedservej 74, Nykøbing F.
Firma: Ingolf Brag, Slagtermester, Østre Allé
54, Nykøbing F.
Brandborg, Erik Ejvind, slagtermester; f. 7/8
1921 i Tylstrup, Ålborg amt, søn af slagter
mester Søren Brandborg; g. 21/2 1946 m. Else
B., f. Jensen; udd. h. slagtermester Kusk, Brøn
derslev 1936-40, frekventeret Brønderslev tek
niske Skole og Teknologisk Institut’s kursus,
Kbhvn., svend bl. a. på Brønderslev Eksport
slagteri, Brønderslev (3 år), løst næringsbrev og
overtaget nuværende slagterforretning i Gandrup — der omfatter butik, pølsemageri og slag
tehus — 1946, genn. årene ombygget og moder
niseret samme.
Adr. Gandrup.
Firma: E. Brandborg, Slagtermester, Gandrup.

Brandenburg, Christian, slagtermester.
Firma: Chr. Brandenburg, Slagtermester,
Vesterbro 37, Odense.
Brandes, Heinrich Christian Mørch, slagter
mester; f. 3/10 1922 i Århus, søn af slagter
mester Frederik Johan Mørch Brandes; g. 22/4
1946 m. Karen B., f. Vinstrup; udd. i faderens
slagterforretning i Åbyhøj 1936-40, svend og for
retningsfører i lærevirksomheden 1940-51, besty
rer af samme f. moderen 1951-52, overtaget for
retningen — der er grundlagt af faderen 1926 og
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1952; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Gjellerupvej 5, Åbyhøj.
Firma: Heinrich Brandes, Slagtermester,
Gjellerupvej 5, Åbyhøj.

Brag, Ingolf Helge, slagtermester; f. 15/8 1915
i Herritslev, Maribo amt, søn af slagtermester
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Bredlund, Børge, stadsdyrlæge.
Adr. Ringsted.

H. C. M. Brandes
slagtermester
Abyhøj

H. H. Brink
slagtermester
Lem St.

K. S. Brendstrup
slagtermester
Nykøbing F.

Bregnbak, Werner, direktør; f. 23/1 1916 i
Kbhvn., søn af forretningsfører L. K. Bregn
bak; g. 21/8 1938 m. Inger Margrethe B., f. Pers
son; slagterlærling 1932, svendeprøve (Kbhvn.s
off. Slagtehuse, Kbhvn.) 1936, ansat h. slagter
mester Poul Olsen, Hellerup 1936 og i A/S S.
Houlberg, Kødbyen, Kbhvn. 1938, bestyrer i en
gros firmaet Knud C. Knudsen, Kødbyen,
Kbhvn. 1939 og i H. B., Kbhvn. 1941, sen. ind
købschef i sidstnævntes fedevareafdeling, direk
tør i Orla Jørgensen’s Eftf. A/S, Kødbyen,
Kbhvn. 1955.
Adr. Panumsvej 59, Kbhvn. Valby.
Firma: Orla Jørgensen’s Eftf. A/S, Fedevarer
en gros, Flæsketorvet 63, Kødbyen, Kbhvn. V.
Brendstrup, Kurth Skaf te, slagtermester; f.
13/7 1926 i Musse, Maribo amt, søn af slagter
mester Einar Brendstrup; udd. på Lolland-Fal
sters Andels-Svineslagteri, Nykøbing F. 1942-46,
svend i Sverige og i J. Steffensen’s Fabrikker,
Kbhvn., etabi. sig s. selvstændig slagtermester
i Nykøbing F. 1950.
Adr. Stranges Allé 2, Kraghave pr. Nykøbing
F.
Firma: Kurth Brendstrup, Slagtermester,
Stranges Allé 2, Kraghave pr. Nykøbing F.
Brink, Hans Henrik, slagtermester; f. 25/12
1920 i Lem, Ringkøbing amt, søn af slagter
mester Peder Christian Brink; g. 17/3 1952 m.
Anna Marie B., f. Rasmussen; udd. i faderens
slagterforretning i Lem 1934-38, frekventeret
Teknologisk Institut, Kbhvn., svend bl. a. h.
slagtermestrene Beiter, Skjern, Juul, Viborg og
Jørgensen, Viby J., optaget s. kompagnon h.
faderen i lærevirksomheden 1948, opført nuvæ
rende slagterforretning i Lem — der omfatter
butik, pølsemageri og slagtehus — 1951; skue
mester f. Ringkøbing og Omegns Slagtermester
forening.
Adr. Bredgade, Lem St.
Firma: Chr. Brink & Søn, Slagterforretning,
Bredgade, Lem St.

P. C. Brink
slagtermester
Lem St.

Brink, Peder Christian, slagtermester; f. 8/12
1893 i Skjern, Ringkøbing amt, søn af skomager
mester Hans Brink; g. 30/11 1919 m. Johanne B.,
f. Sørensen; udd. h. slagtermester Chr. Beiter,
Skjern 1913-17, svend h. læremesteren, etabi. sig
s. selvstændig slagtermester i Lem 1919, opført
nuværende slagterforretning i Lem 1951, op
taget sønnen Hans Henrik Brink s. kompagnon
i forretningen 1948; genn. en årrække medl. af
kommunalbest, i Lem.
Adr. Nørregade, Lem St.
Firma: Chr. Brink & Søn, Slagterforretning,
Bredgade, Lem St.
Brinkmann, Svend, slagtermester; f. 22/9 1913
i Brønderslev, søn af slagtermester Martin
Brinkmann; g. 29/12 1939 m. Inga Johanne Marie
B., f. Adelstorp; udd. h. slagtermester N. J.
Nielsen, Brønderslev 1929-33, frekventeret Brøn
derslev tekniske Skole, svend bl. a. h. slagter
mestrene C. H. P. Gøttsche, Herning og Vilh.
Nielsen, Ålborg, løst næringsbrev og etabi. sig
s. selvstændig slagtermester i Brønderslev 1939,
indehaver af nuværende slagterforretning i
Brønderslev — der omfatter butik og pølse
mageri — s. 1942; formd. f. Brønderslev og Om
egns Slagtermesterforening, skuemester f. sam
me.
Adr. Annexgade 10, Brønderslev.
Firma: Svend Brinkmann, Algades Slagterfor
retning, Algade 10, Brønderslev.

Brix, Peder, slagtermester; f. 9/11 1899 i Far
sø, Ålborg amt, søn af slagtermester Christian
R. Brix; g. 5/1 1930 m. Anna B., f. Holme; udd.
i faderens slagterforretning i Farsø 1913-17,
svendebrev 1917, svend h. faderen samt i Kbhvn.
1917-30, overtaget nuværende slagterforretning i
Farsø — der er grundlagt af faderen 1895 og
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, koge
ri og salteri — 1930; vareområde: kød og viktua
lier en detail; driver sideløbende kreaturhandel
m. salg t. eksport, medindehaver af Farsø off.
Slagtehus, Farsø; medl. af best. f. Ålestrup og
Omegns Slagtermesterforening s. 1953, kasserer
i samme s. 1956, medl. af tilsynsrådet f. Farsø
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S. Brinkmann
slagtermester
Brønderslev

P. Brix
slagtermester
Farsø

K. V. Brixen
fabrikant
Odense

og Omegns Sparekasse, Farsø, medl. af best. f.
Farsø Elværk.
Adr. Farsø.
Firma: Peder Brix, Kød- & Pålægsforretning,
Farsø.

Brixen, Kaj Villiam, fabrikant; f. 15/11 1915 i
Dalum, Odense amt, søn af fabrikant Otto Wil
helm Brixen; g. 12/5 1940 m. Grethe B., f. Niel
sen; præliminær- og handelsmedhjælpereksm.,
iøvrigt udd. og virket i faderens leverpostejfabrik i Odense, overtaget samme — der er
grundlagt af faderen 1925 og udelukkende om
fatter fabrikation af leverpostej t. leverance i
selve Odense — 1945.
Adr. Chr. Richardts Vej 4, Odense.
Firma: Brixen’s Leverpostej fabrik, Guldbergsvej 3, Odense.
Bro, Christian, slagtermester; f. 24/2 1899 i
Harboøre, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Niels
Bro; g. 14/9 1924 m. Jenny B., f. Vrist; udd. h.
slagtermester Emtkjær, Harboøre 1913-16, etabi.
sig s. selvstændig slagtermester i Lemvig 1924,
overtaget nuværende slagterforretning i Harbo
øre — der omfatter butik og pølsemageri — 1935,
genn. årene ombygget og moderniseret samme.
Adr. Harboøre.
Firma: Chr. Bro, Slagterforretning, Harboøre.

Bro, Valdemar, slagtermester; søn af slagter
mester Christian Bro, Harboøre; udd. h. faderen,
selvstændig slagtermester i Vrist.
Adr. Vrist.
Firma: Vald. Bro, Slagterforretning, Vrist.
Brockhoff, Oskar Svend Aage, slagtermester,
eksportør; f. 8/8 1913 i Esbjerg, søn af slagter
mester Johannes Brockhoff; g. 20/7 1941 m. Käty
B., f. Skov; udd. h. slagtermester Ove Rasmus
sen, Kvottrup 1927-31, svendebrev 1931, svend i
lærevirksomheden 1931-34, bestyrer af fedevareforretning i Bjerringbro 1934-40, grundlagt nu
værende eksportvirksomhed i Bjerringbro — der
omfatter eksport af kød og levende kvæg samt

J. Brodersen
slagtermester
Gjesing

en gros salg af kød t. hjemmemarkedet — 1940,
medindehaver af Bjerringbro off. Slagtehus I/S,
Bjerringbro; skuemester v. svendeprøver.
Adr. Bjerringbro.
Firma: O. Brockhoff, Kød en gros, Bjerring
bro.
Brodersen, Henry, slagtermester; f. 25/5 1908 i
Gørding, Ribe amt, søn af postbud Hans Wendtzel Brodersen; g. 6/3 1932 m. Magda B., f. Ber
thelsen; udd. h. slagtermester Rasmussen, Ribe
1924-28, svendebrev 1928, svend 1928-37, over
taget nuværende slagterforretning i Horsens —
der sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1937; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Frederiksberggade 2, Horsens.
Firma: H. Brodersen, Slagtermester, Vester
gade 75, Horsens.
Brodersen, Johannes, slagtermester; f. 14/3
1905 i Jels, Haderslev amt, søn af snedker- og
tømrermester Mads Eliasen Brodersen; g. 29/12
1929 m. Agnethe Kristine B., f. Ludwig; udd. s.
slagter og pølsemager i Tyskland, etabi. sig- s.
selvstændig slagtermester m. salg udelukkende
fra vogn og torvebod i Erritsø 1933, slagter
mester i Vivild 1953-57, overtaget nuværende
slagterforretning i Gjesing pr. Auning 1957;
vareområde: kød og viktualier en detail fra
butik og vogn.
Adr. Gjesing pr. Auning.
Firma: Johs. Brodersen, slagtermester, Gje
sing pr. Auning.
Broe, Alfred, slagtermester; f. 1/9 1914 i Særs
lev, Odense amt, søn af slagtermester Laurits
Julius Broe; g. 29/10 1936 m. Erna B., f. Han
sen; udd. dels h. faderen 1928-29 og dels h. slag
termester Schumann, Egernsund 1929-32, sven
deprøve (Sønderborg), svend h. slagtermestrene
Marburger & Søn, Sønderborg, Elley, Kværs pr.
Tørsbøl, Johs. Rasmussen, Odense og Elung Jen
sen, Odense, grundlagt nuværende slagterforret
ning i Odense — der sideløbende omfatter pølse
mageri — 1937.
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K. G. Brogaard
slagtermester
Nykøbing F.

E. Bruun
slagtermester
Dianalund

Aa. Bruun
slagtermester
Lunderskov

Adr. H. C. Andersens Gade 43, Odense.
Firma: A. Broe, Slagtermester, H. C. Ander
sens Gade 43, Odense.
Broe, Frits, slagtermester; f. 18/9 1903 i
Odense, søn af smed Niels Julius Broe; g. 28/6
1928 m. Ragnhild B., f. Herløw-Jørgensen; dreng
h. slagtermester Conrad Nielsen Odense, sen.
ansat h. slagtermestrene Marius Stolzenbach og
Hans Rasmussen — begge Odense samt h. for
skellige landslagtere, etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Odense 1927, flyttet forretningen
t. nuværende adresse i Odense 1933.
Adr. Vesterbro 70, Odense.
Firma: Frits Broe, Slagtermester, Vesterbro
70, Odense.

Broe, Thorvald Herluf, slagtermester; f. 9/9
1915 i Odense, søn af smed Niels Julius Broe;
g. 27/11 1938 m. Solveig B., f. Just; udd. dels h.
slagtermester Rasmus Christiansen, Odense 1930
og dels h. slagtermester Knud Busch, Odense
1930-34, svend bl. a. h. slagtermestrene Osvald
Andersen og Chr. Jensen — begge Odense, over
taget slagtermester Rasmussen’s forretning i
Næsby F. 1938, moderniseret samme 1938 og
1957.
Adr. Bogensevej 62, Næsby F.
Firma: Th. Broe, Slagtermester, Bogensevej
62, Næsby F.

Brogaard, Kaj Gustav, slagtermester; f. 4/11
1899 i Nykøbing F., søn af slagtermester Johan
nes Brogaard; g. 21/11 1924 m. Ingeborg B., f.
Nielsen; udd. h. faderen 1915-19, svend bl. a. i
Kbhvn., overtaget nuværende slagterforretning
i Nykøbing F. 1934.
Adr. Søvej 83, Nykøbing F.
Firma: Kaj G. Brogaard, Slagtermester, Søvej
83, Nykøbing F.
Broni, Søren, slagtermester; f. 14/4 1899 i
Grenå, søn af slagtermester Jens Broni; g. 22/1
1925 m. Cathrine B., f. Nielsen; udd. h. slagter
mester J. Chr. Boelsmand, Hemmed pr. Glæsborg 1913-17, svend 1917-23, mestersvend på Ebel

H. Bruun
slagtermester
Dianalund

toft Andels-Svineslagteri, Ebeltoft 1923-34, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester m. salg udeluk
kende fra vogn i Ebeltoft 1934, flyttet forretnin
gen t. nuværende ejendom m. butik i Ebeltoft
1941, erhvervet ejendommen og indrettet moder
ne butik og pølsemageri i samme 1946.
Adr. Nedergade 20, Ebeltoft.
Firma: S. Broni, Slagtermester, Nedergade 20,
Ebeltoft.
Brund, Kn., kreaturkommissionær, grosserer;
f. 29/2 1916 i Kbhvn., søn af tæller i Danmarks
Nationalbank, Kbhvn. Peter Brund; g. 18/9 1948
m. Helga B., f. Paulsen; udd. i bankvæsen og
sen. assistent i Privatbanken i Kbhvn. A/S,
Kbhvn. t. 1937, derefter ansat i Landbrugs
rådet, Axelborg, Kbhvn., sekretær i hesteeksportudvalget 1940, bogholder i firmaet Holger
Hansen’s Eftf., Kødbyen, Kbhvn. 1947, bogholder
i firmaet Frederik Johansen, Kødbyen, Kbhvn.
1950, indehaver af firmaet M. Emil Frederiksen’s
Søn, Kødbyen, Kbhvn. — der omfatter kommis
sioner i slagtede kreaturer, svin og heste samt
okse- og kalvekød — 1955.
Adr. Smakkegårdsvej 101, Gentofte.
Firma: Kn. Brund, M. Emil Frederiksen’s
Søn, Kreaturkommissionær, Flæskehallen, Kød
byen, Kbhvn. V.

Bruun, Aage, slagtermester; f. 12/7 1922 i Bæk
ke, Ribe amt, søn af gårdejer Frederik Bruun;
g. 6/11 1945 m. Karen B., f. Dal; udd. h. slagter
mester Iversen, Jels 1937-41, frekventeret Jels
tekniske Skole, svend bl. a. h. slagtermestrene
Kratz, Vojens, Nielsen, Bramminge og Staugaard, Skodborg J., løst næringsbrev og etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Fredericia
1945, selvstændig slagtermester i Farre 1948-51,
indehaver af nuværende slagterforretning i Lun
derskov s. 1951, genn. årene ombygget og moder
niseret samme; medl. af best. f. Sydjydsk Slag
termesterforening.
Adr. Lunderskov.
Firma: Aage Bruun, Slagterforretning, Lunder
skov.
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Bruun, Evald, slagtermester; f. 2/12 1887 i Sla
gelse, søn af slagtermester Christen Bruun; g.
15/10 1916 m. Kristine B., f. Petersen; udd. i fa
derens slagterforretning i Stenlille, svend i lære
virksomheden, grundlagt slagter- og viktualie
forretning i Dianalund 1914.
Adr. Dianalund.
Firma: E. Bruun & Søn, Slagterforretning,
Dianalund.
Bruun, Herman, slagtermester; f. 29/3 1922 i
Kbhvn., søn af slagtermester Evald Bruun; udd.
h. faderen, svendebrev 1941, svend h. slagter
mestrene Charl. Hansen, Roskilde, Chr. Hansen,
Bjæverskov og Chr. Soelberg, Sorø, optaget s.
kompagnon i faderens slagterforretning i Diana
lund 1953.
Adr. Dianalund.
Firma: E. Bruun & Søn, Slagterforretning,
Dianalund.

Bruun, Karl, slagtermester; f. 29/1 1910 i Nørre
Alslev, Maribo amt, søn af slagtermester Rasmus
Bruun; g. 9/6 1940 m. Anny Margrethe B., f. Mor
tensen; udd. i faderens slagterforretning i Nørre
Alslev, svend i lærevirksomheden, i kompagni
m. farbroderen drevet samme 1943-56.
Adr. Nørre Alslev.
Firma: Karl Bruun, Slagtermester, Nørre Als
lev.
Bruun, Ludvig, slagtermester; f. 3/2 1893 i Sla
gelse, søn af slagtermester Christen Bruun; g.
10/10 1920 m. Dorthea B., f. Jensen; udd. i fade
rens slagterforretning i Stenlille, overtaget sam
me 1915.
Adr. Stenlille.
Firma: Ludv. Bruun, Slagtermester, Stenlille.
Brønd, Gunnar, slagtermester, en gros slagter;
f. 5/2 1909 i Østbirk, Skanderborg amt, søn af
slagtermester Jørgen Brønd; g. 24/1 1932 m. Dagny
B., f. Pedersen; udd. dels h. faderen og dels h.
slagtermester A. Svejdal, Holstebro 1923-27, sven
deprøve m. ros og diplom 1927, svend h. slagter
mester A. Aagaard Jensen, Silkeborg 1927-31,
etabi. sig s. selvstændig slagtermester i Silke
borg 1931, bortforpagtet detailforretningen og
grundlagt nuværende en gros virksomhed — der
omfatter handel m. kreaturer samt slagtning og
en gros salg af kød t. hjemmemarkedet — 1946;
medl. af best. f. Silkeborg og Omegns Slagter
mesterforening s. 1936, formd. f. samme s. 1957,
skuemester v. svendeprøver.
Adr. Virklund pr. Silkeborg.
Firma: Gunnar Brønd, Kød en gros, Virklund
pr. Silkeborg.

Brøndberg, Martin Oluf, slagtermester; f. 15/1
1915 i Kbhvn., søn af købmand Echardt Brønd
berg; g. 4/4 1938 m. Rigmor B., f. Johansen; udd.
h. slagtermester B. Christensen, Ålborg 1930-34,
aflagt svendeprøve i Alborg (meget godt og pro
pert udført arbejde), svend h. slagtermestrene Fr.

Eriksen, Kliplev, Schrøder, Helsinge og Leo Lar
sen, Svendborg samt på Langelands AndelsSvineslagteri, Rudkøbing, etabi. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Svendborg 1939, udvidet og
moderniseret forretningen — der sideløbende om
fatter pølsemageri — 1953; medl. af best. f.
Slagtermesterforeningen f. Svendborg og Om
egn s. 1952, skuemestersuppleant v. svendeprøver.
Adr. Skattergade 4, Svendborg.
Firma: Tårnbygningens Slagterforretning v.
M. Brøndberg, Skattergade 4, Svendborg.

Brøndberg, Torben, slagtermester; f. 26/9 1919
på Frdbg., søn af fabrikarbejder Echardt Brønd
berg; g. 25/10 1942 m. Rigmor Marie B., f. Niel
sen; udd. h. slagtermester Chr. Christensen, Ål
borg 1934-39, frekventeret Alborg Slagterfag
skole, svendebrev 1939, svend h. læremesteren
1939-41 og h. slagtermester Egon Mortensen, Ål
borg 1941-49, bestyrer af F.D.B.s kødudsalg, Ål
borg 1949-52, overtaget nuværende slagterforret
ning i Ålborg — der er grundlagt 1924 — 1952;
vareområde: kød og viktualier en detail; supple
ant t. best. f. Ålborg og Nørresundby Slagter
mesterforening.
Adr. Rishøjsvej 3, Ålborg.
Firma: Torben Brøndberg, Slagterforretning,
Hadsundvej 65, Ålborg.

Brøtzmann, Albert Emil, slagtermester; f. 3/8
1912 i Tønder, søn af slagtermester Albert Brøtz
mann; g. 17/5 1936 m. Hansigne B., f. Dideriksen;
realeksm. (Tønder), udd. i faderens slagterforret
ning i Tønder 1930-33, frekventeret Tønder Han
delsskole, svend bl. a. h. slagtermester Max Pe
tersen, Åbenrå, på Konservesfabrikken D.A.K.,
Roskilde og i lærevirksomheden, løst nærings
brev og overtaget sidstnævnte — der omfatter
butik og pølsemageri m. en gros salg af pølser
over hele landet — efter faderen 1943, genn.
årene ombygget og moderniseret forretningen;
sekretær i Tønder og Omegns Slagtermesterfor
ening.
Adr. Vestergade 52, Tønder.
Firma: Albert Brøtzmann, Slagtermester, Ve
stergade 52, Tønder.

Buch, Knud Peder, slagtermester; f. 23/5 1920
i Bagenkop, Langeland, søn af slagtermester,
kreaturhandler Harald Ingvard Andersen Buch;
realeksm., udd. dels h. faderen 1937-39 og dels h.
slagtermester H. Jensen jun., Rudkøbing 1939-41,
svendeprøve (Rudkøbing), svend, h. læremeste
ren, h. slagtermestrene Ottesen, Tved og J. Soel
berg, Fakse, i A/S Beauvais, Kbhvn. og h. fade
ren, bestyrer af faderens slagterforretning i Ba
genkop f. moderen 1945-57, forpagtet forretnin
gen — der er grundlagt af faderen 1918 og side
løbende omfatter slagtehus og pølsemageri samt
»kødtur« — 1957; hobby: sport.
Adr. Østergade 31, Bagenkop.
Firma: Knud Buch, Slagtermester, Østergade
31, Bagenkop.
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Buch, Niels Lauritsen, slagtermester; f. 18/9
1902 i Vejstrup sogn, Vejle amt, søn af grænse
gendarm Hans Anker Madsen Buch; g. 13/9 1930
m. Ida B., f. Lund; udd. h. slagtermestrene Bunkenborg, Christiansfeld og Niels Thybo, Kolding
1917-21, svendebrev 1921, svend bl. a. i Strib og
Herning 1921-28, pølsemester i A/S J. D. Koopmann’s Svineslagteri, Alborg 1928-46, overtaget
nuværende slagterforretning i Svendstrup J. —
der sideløbende omfatter slagtehus, pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1946; vareområde:
kød og viktualier en detail.
Adr. Svendstrup J.
Firma: N. Buch, Slagtermester, Svendstrup J.
Buch, Vilhelm, slagtermester; f. 7/10 1919 i
Randers, søn af slagtermester Carl Buch; udd.
h. faderen 1934-38, svendebrev 1938, svend 1938-44,
i kompagni m. søsteren frk. Krista Buch over
taget faderens slagterforretning i Randers 1944.
Adr. Nordvestvej 49, Randers.
Firma: Carl Buch, Slagterforretning, Frederiks
Plads 4, Randers.
Buchardt, Svend Aage, slagtermester.
Firma: Sv. Aa. Buchardt, Slagterforretning,
Stationsvej 22, Ballerup.
Buhl, Rasmus, slagtermester; f. 12/4 1911 i Ros
kilde, søn af slagtermester Niels Buhl; g. 3/3
1935 m. Ellen Ester B., f. Christensen; udd. h.
faderen, svendebrev 1929, svend h. slagtermestre
ne Svend Sørensen, Kbhvn., Poul Hansen, Ros
kilde og Kbhvn. og Helge Rasmussen, Holte,
etabi. sig s. selvstændig slagtermester i Eskilstrup 1948, afhændet forretningen 1956, grundlagt
nuværende slagterforretning i Horbelev 1953.
Adr. Horbelev.
Firma: R. Buhl, Slagtermester, Horbelev.
Bundgaard, Alfred, slagtermester; f. 9/12 1920 i
Thisted, søn af købmand Poul Bundgaard; g. 7/7
1947 m. Elna B., f. Jensen; udd. i A/S J. D. Koopmann’s Svineslagteri, Thisted 1934-38, svend i
lærevirksomheden, etabi. sig s. selvstændig slag

A. Bundgaard
slagtermester
Thisted

termester i Thisted 1951; kasserer i Slagterme
sterforeningen f. Thisted s. 1957.
Adr. Storegade 23, Thisted.
Firma: Alfred Bundgaard, Slagtermester, Sto
regade 23, Thisted.

Bunkenborg, Willy Ernst Nicolai, slagtermester,
pølsemager; f. 22/12 1907 i Vejstrup, Vejle amt,
søn af slagtermester Wilhelm Bunkenborg; g.
22/5 1932 m. Marie B., f. Nygaard; udd. s. slagter
h. faderen i Brødremenigheden’s Slagteri, Chri
stiansfeld — som faderen havde forpagtet efter
slagtermester Joh. Martens — 1924-28. sideløbende
lært pølsemageri h. slagtermester Joh. Martens’
broder Willy Martens — der var pølsemester h.
faderen, frekventeret Teknologisk Instituts fag
kurser i Kbhvn. og Kolding, svend i forskellige
forretninger i Danmark, overtaget faderens virk
somhed i Christiansfeld — der omfatter detail
butik, pølsefabrik og lager og driver omfattende
pølseindustri (W.B. Pølser) — 1942, genn. årene
ombygget og moderniseret samme.
Adr. Christiansfeld.
Firma: Willy Bunkenborg, Pølsemager, Chri
stiansfeld.
Busch, Agda, slagtermester; f. i Jersore, Odense
amt, datter af gårdejer Erik Pedersen; g. 21/5
1925 m. slagtermester Knud Busch (død 1954);
efter ægtefællens død 1954 overtaget og videre
ført dennes slagterforretning i Bolbro — der har
været i ægtefællens eje s. 1935 — i samarbejde
m. svigersønnen slagtermester Erik Vagn An
dersen.
Adr. Middelfartvej 94, Bolbro.
Firma: A. Busch, Slagterforretning, Middel
fartvej 94, Bolbro.
Busch, Erik Carl Heinrich, slagtermester; f.
26/1 1913 i Odense, søn af slagtermester Jørgen
August Busch (mangeårig formd. f. Odense Slag
termesterforening); g. 12/5 1935 m. Edel B., f. Lar
sen; udd. h. faderen — der drev en gros slagt
ning fra Odense off. Slagtehus, Odense — 1927-31,
aflagt svendeprøve i Odense (udmærket godt og
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probert udført arbejde), grundlagt nuværende
slagterforretning i Dyrup pr. Fruens Bøge —
der sideløbende omfatter pølsemageri — 1949;
medl. af best. f. Odense Slagtermesterforening s.
1954, kasserer i samme s. 1957, genn. 5 år formd.
f. slagtersvendenes faglige klub, Odense.
Adr. Avej 1, Dyrup pr. Fruens Bøge.
Firma: Erik Busch, Slagtermester, Avej 1, Dy
rup pr. Fruens Bøge.
Busk, Niels Jakob, slagtermester; f. 12/4 1912 i
Grenå, søn af slagtermester Michael Busk; g.
21/11 1937 m. Gertrud B., f. Saur; udd. h. slagter
mester Chr. Boelsmand, Hemmed pr. Glæsborg
1926-30, svendebrev 1931, svend 1930-37, grund
lagt nuværende slagterforretning i Glæsborg —
der sideløbende omfatter slagtehus, pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1937; vareområde:
kød og viktualier en detail fra butik og vogn;
medl. af best. f. Grenå og Omegns Slagtermester
forening 1946-56, skuemester v. svendeprøver
1955-57.
Adr. Glæsborg.
Firma: N. Busk, Slagtermester, Glæsborg.

Buskbjerg, Alfred Sandager, slagtermester; f.
13/11 1929 i Skibbild, Nøvling sogn, Ringkøbing
amt, søn af murermester Albert Christian An
dersen Buskbjerg; g. 30/7 1955 m. Birte B., f. Ras
mussen; udd. dels h. slagtermester C. Westergaard Jensen, Kibæk 1945-48 og dels h. slagter
mester P. Kirkebye Nielsen, Borris 1948-49, sven
deprøve (Borris), svend h. læremesteren i Borris,
h. slagtermester Johs. Beiter, Skjern, i A/S
Skjern Svineslagteri, Skjern, h. slagtermestrene
Hansen & Lund, Herning, h. slagtermester Sophus
Pedersen, Hvide Sande, h. slagtermester Viggo
Rasmussen, Mundelstrup, i Viborg Andels-Svineslagteri’s udsalg, Viborg og i Esbjerg Andels
slagteri, Esbjerg, i kompagni m. faderen over
taget slagtermester Kai Bunkenborg’s forretning
i Vamdrup — der omfatter butik, pølsemageri og
slagtehus — 1955; genn. 1 år medl. af best. f.
Hvide Sande I.F.; hobby: jagt.
Adr. Vestergade 9, Vamdrup.

N. J. Busk
slagtermester
Glæsborg

Firma: A. Buskbjerg, Slagtermester, Vester
gade 9, Vamdrup.

Buus, Egon, slagtermester; søn af slagtermester
Jens Buus; optaget s. kompagnon i faderens slag
terforretning i Assens pr. Mariager 1947.
Firma: J. Buus & Søn, Slagterforretning, As
sens pr. Mariager.
Buus, Jens, slagtermester; f. 21/9 1908 i Assens,
Randers amt, søn af købmand Nikolai Buus; g.
21/10 1927 m. Edith B., f. Jensen; udd. i handel,
etabi. sig s. selvstændig slagtermester m. salg
udelukkende fra vogn i Assens 1926, grundlagt
nuværende slagterforretning i egen ejendom i
Assens — der sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1937, optaget sønnen
Egon Buus s. kompagnon i forretningen 1947;
vareområde: kød og viktualier en detail fra bu
tik og vogn.
Adr. Assens pr. Mariager.
Firma: J. Buus & Søn, Slagterforretning, As
sens pr. Mariager.
Byg, Jørgen, slagtermester; f. 25/4 1907 i Frørup, Haderslev amt, søn af gårdejer Peter Byg;
g. 19/6 1957 m. Johanne B., f. Thisted; udd. h.
slagtermestrene Brdr. Holst-Nielsen, Vamdrup
1921-25, svendeprøve m. ros 1925, svend 1925-28,
bestyrer af slagterforretning i Maribo 1928-45 og
i Herning 1945-53, overtaget nuværende slagter
forretning i Silkeborg — der er grundlagt 1925 og
sideløbende omfatter pølsmageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1953; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Søndergade 46, Silkeborg.
Firma: Trianglens Slagterforretning v. J. Byg,
Søndergade 46, Silkeborg.

Byskov, Harry Herbert, slagtermester; f. 20/6
1911 i Vandborg, Ringkøbing amt, søn af slagter
mester Jens Byskov; g. 21/6 1941 m. Selma Marie
B., f. Pedersen; udd. h. faderen 1925-29, svend i
og senere leder af lærevirksomheden, overtaget
nuværende slagterforretning i Bonnet — der om-
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fatter butik, pølsemageri og slagtehus — 1936,
genn. årene ombygget og moderniseret samme;
genn. en årrække medl. af best. f. Lemvig og
Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Bonnet.
Firma: Herbert Byskov, Slagterforretning, Bon
net.

Byskov, Ib, slagtermester; f. 9/2 1914 i Vand
borg, Ringkøbing amt, søn af slagtermester Jens
Byskov; g. 24/3 1946 m. Agnete B., f. Buch; udd.
i faderens slagterforretning i Bonnet 1936-40,
svend i lærevirksomheden, løst næringsbrev og
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Thybo
røn 1946, overtaget nuværende moderne slagter
forretning i Herning 1957.
Adr. Sjællandsgade 105, Herning.
Firma: Ib Byskov, Slagtermester, Sjællands
gade 105, Herning.
Byskov, Jens, slagtermester; æresmedl.
Lemvig og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Vandborg pr. Bonnet.

af

Byskov, Jens Peder Agger, slagtermester; f.
30/4 1924 i Vandborg, Ringkøbing amt, søn af
slagtermester Jens Byskov; g. 17/1 1953 m. Bodil
B., f. Kammer; udd. dels h. faderen i Vandborg
og dels h. broderen slagtermester Herbert By
skov, Bonnet 1938-42, frekventeret Teknologisk
Instituts kurser, Kbhvn., svend h. læremestrene,
forpagter af faderens forretning i Vandborg 195154, løst næringsbrev og overtaget nuværende
slagterforretning i Hjerm — der omfatter butik
og pølsemageri — 1954.
Adr. Hjerm.
Firma: J. P. Byskov, Slagterforretning, Hjerm.
Byskov, Jørn Ejler, slagtermester; f. 29/7 1926
i Vandborg, Ringkøbing amt, søn af slagterme
ster Jens Byskov; g. 26/9 1953 m. Astrid B., f.
Linde; udd. h. faderen i Vandborg 1940-44, svend
bl. a. h. slagtermester Andersen, Vangedevej,
Gentofte og h. slagtermester Sv. E. Noer, Søborg
Hovedgade, Søborg, forpagtet nuværende slagter
forretning i Lemvig af A/S J. D. Koopmann’s

J. P. A. Byskov
slagtermester
Hjerm

Svineslagterier 1952, overtaget samme — der om
fatter butik og pølsemageri — f. egen regning
1953, genn. årene ombygget og moderniseret for
retningen; kasserer i Lemvig og Omegns Slag
termesterforening.
Adr. Frederiksgade 30, Lemvig.
Firma: J. E. Byskov, Slagtermester, Svirrebommen 6, Lemvig.

Byskov, Kristian, slagtermester; f. 18/7 1920 i
Vandborg, Ringkøbing amt, søn af slagtermester
Jens Byskov; g. 3/6 1945 m. Elly B., f. Pedersen;
udd. h. faderen 1934-38, svendebrev 1938, svend
1938-40, pølsemagersvend i A/S J. D. Koopmann’s
Svineslagteri, Lemvig 1940-44, etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Vrist 1944, overtaget nu
værende slagterforretning i Skanderborg — der
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1953; vareområde: kød og viktualier
en detail; medl. af best. f. Skanderborg og Om
egns Slagtermesterforening s. 1955.
Adr. Adelgade 93, Skanderborg.
Firma: Kristian Byskov, Slagterforretning,
Adelgade 93, Skanderborg.
Bække, Christian, slagtermester; f. 20/4 1883 i
Sønder Bjært, Vejle amt, søn af forpagter Jørgen
Bække; g. 1908 m. Johanne B., f. Rasmussen,
g. 1928 m. Gertrud Marie B., f. Rasmussen; udd.
h. slagtermester Martens, Christiansfeld 18971901, svendeprøve (Haderslev), svend i Berlin,
Haderslev, Tønning, Hjordkær, Flensburg og Kol
ding samt i U.S.A., etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Kolding 1907, udelukkende dre
vet handel m. levende kreaturer s. 1915, grund
lagt nuværende en gros forretning m. salg t.
hjemmemarkedet på Kolding off. Slagtehus, Kol
ding 1933; medl. af best. f. Slagtermesterforenin
gen f. Kolding og Omegn.
Adr. GI. Kongevej 17, Kolding.
Firma: Chr. Bække, Kød en gros, Kolding off.
Slagtehus, Kolding.
Bække, Christian Robert, slagtermester; f. 26/8
1914 i Højslev, Viborg amt, søn af sognefoged
Søren Bække; g. 9/4 1936 m. Inger B., f. Dam-
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gaard; udd. h. slagtermester A. E. Jensen, Skive
1929-33, svendebrev 1933, svend 1933-34, overtaget
nuværende slagterforretning i Højslev — der
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1934, indrettet nyt moderne butiks
lokale og pølsemageri 1957; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Højslev.
Firma: Robert Bække, Slagter- & Pålægsfor
retning, Højslev.
Bøgebjerg, Niels, slagtermester; f. 3/9 1906 i
Tved pr. Knebel, Randers amt, søn af repræsen
tant P. Andreasen; g. 20/5 1934 m. Jytte B., f.
Napstad; udd. h. slagtermester Ludvig Kruse,
Knebel 1922-26, svend bl. a. h. slagtermestrene
fru Wohlleben, Odense og Møller Andersen,
Skive, løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Ringkøbing 1935, genn. årene
ombygget og moderniseret forretningen — der
omfatter butik og pølsemageri; kasserer i Ring
købing og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Vester Strandgade 6, Ringkøbing.
Firma: Niels Bøgebjerg, Slagterforretning, Tor
vet, Ringkøbing.
Bøgedal, Alfred Emil Larsen, slagtermester; f.
5/10 1902 i Køge, søn af slagtermester Vilhelm
Larsen Bøgedal; g. 3/3 1929 m. Poula B., f. Krag;
udi. i faderens slagterforretning i Køge 1920,
efter faderens død 1918 videreført forretningen
sammen m. moderen, etabi. sig s. selvstændig
slagtermester i Nykøbing F. 1934, indehaver af
forskellige en gros forretninger dels i provinsen
og dels i Kbhvn. 1946-48, indehaver af nuvæ
rende slagterforretning i Vanløse s. 1948.
Adr. Tårnvej 3, Vanløse.
Firma: A. Bøgedal, Slagtermester, Tårnvej 3,
Vanløse.

Bøgeholdt, Christian Riis, slagteridirektør; f.
10/2 1907 i Kvissel, Hjørring amt, søn af stations
mester Laurids Christian Bøgeholdt; g. 28/11
1943 m. Nina Kirsten B., f. Sørensen; udd. i han
dels- og kontorvirksomhed på Brønderslev An
delsslagteri, Brønderslev 1923-30, bogholder på

C. R. Bøgeholdt
slagteridirektør
Frederikshavn

Frederikshavn Andels-Svine- & Kreaturslagteri,
Frederikshavn 1930, direktør f. samme 1935.
Adr. Kalkværksvej 16, Frederikshavn.
Firma: Frederikshavn Andels-Svine- & Krea
turslagteri, Havnen, Frederikshavn.
Bøjesen, K. K., slagtermester.
Firma: Bylderup-Bov & Omegns Eksportslag
teri A/S, Bylderup-Bov.
Cadovius, Carl, slagtermester; f. 28/8 1917 i
Roskilde, søn af købmand Martin Cadovius; g.
23/6 1940 m. Marie C., f. Weinreich; udd. h. slag
termestrene Brdr. Hansen, Roskilde 1932-36, an
sat i lærevirksomheden t. 1938, iøvrigt svend i
Roskilde og Kirke-Hyllinge, overtaget slagter
mester Verner Jensen’s forretning i Knabstrup
1946.
Adr. Knabstrup.
Firma: Carl Cadovius, Slagtermester, Knab
strup.

Callisen, Jørgen Frederik, slagteridirektør; f.
21/4 1912 i Dronninglund, Hjørring amt, søn af
gårdejer August Callisen; g. 5/11 1937 m. Magda
C., f. Pedersen; udd. på andels-svineslagterierne
i Sæby, Vojens, Grindsted og Rødding samt i
Danish Bacon Company Ltd., England, direktør
f. Fjerritslev Andels-Svineslagteri, Fjerritslev
1944.
Adr. Fjerritslev.
Firma: Fjerritslev Andels-Svineslagteri, Fjer
ritslev.
Carlsen, Ejnar Thor, slagtermester, kreatur
handler; f. 25/5 1894 i Rønne, søn af arbejdsmand
Svend Carlsen; g. 5/12 1923 m. Inger Margrethe
C., f. Hansen; udd. h. slagtermester Peter Hansen,
Rønne, svend h. læremesteren, h. slagtermester
Chr. Daldorph, Køge og h. slagtermester Johs.
Andersen, Neksø, etabi. sig s. selvstændig slagter
mester i Rønne 1922, afhændet forretningen t.
nevøen slagtermester H. C. Riddersborg 1951,
driver fortsat handel m. levende dyr; formd. f.
Bornholmske Slagtermestres Hudeindsamling og
medl. af best. f. sammes hudeauktion.
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Adr. Borgmester Nielsens Vej 12, Rønne.
Firma: E. Carlsen, Slagtermester & Kreatur
handler, Borgmester Nielsens Vej 14, Rønne.

Carlsen, Ejner Martin, slagtermester; f. 6/10
1924 i Nibe, søn af slagtermester Jens Carlsen;
g. 25/9 1949 m. Edith C., f. Larsen; præliminæreksm. (Nibe Realskole) 1940, udd. i faderens
slagterforretning i Nibe (afbrudt af ophold i kon
centrationslejr) 1944-45, svend i lærevirksomhe
den og på Nibe Andels-Svineslagteri, Nibe 194555, efter faderens død bestyrer af dennes slagter
forretning i Nibe — der er grundlagt af oldefade
ren 1868 og sideløbende omfatter pølsemageri,
kogeri og salteri — f. moderen 1955; vareområde:
kød og viktualier en detail fra butik og vogn.
Adr. Vestergade 19, Nibe.
Firma: Jens Carlsen, Slagterforretning, Sko
magergade 5, Nibe.
Carlsen, Erik, slagtermester; f. 10/11 1929 i Ar
hus, søn af slagtermester Henry Carlsen; g. 21/4
1957 m. Halina C., f. Thorlop; udd. h. slagter
mester Vald. F. Nielsen, Arhus 1944-48, svende
brev 1948, frekventeret Teknologisk Instituts
fagkursus, Kbhvn. 1948, svend bl. a. i Kbhvn.
1948-56, overtaget nuværende slagterforretning i
Arhus — der er grundlagt 1937 og sideløbende
omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
1956; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Arhus.
Firma: Slagterforretningen v. Erik Carlsen,
Søndre Ringgade 3, Århus.
Carlsen, Henry, slagtermester; f. 13/1 1906 i
Middelfart, søn af tømrer Otto Carlsen; g. 28/10
1928 m. Kamma C., f. Christiansen; grundlagt
nuværende slagterforretning i Arhus 1940; vare
område: kød og viktualier en detail.
Adr. Søndre Ringgade 61, Arhus.
Firma: Henry Carlsen, Slagtermester, Søndre
Ringgade 61, Århus.
Carstensen, Chresten, slagtermester; f. 21/10
1919 i Vester Sottrup, Sønderborg amt, søn af

E. Carlsen
slagtermester
Arhus

slagtermester Peter Carstensen; g. 18/10 1954 m.
Agnes Mary C., f. Rigels Nielsen; udd. h. slag
termester Fritz Petersen, Sønderborg 1934-38, fre
kventeret Sønderborg tekniske Skole, svend bl. a.
h. læremesteren og h. slagtermestrene Chr. Thai
sen, Flensborg, Wilh. Kurzke, Sønderborg og
Jens P. Juhler, Kirke-Hørup, løst næringsbrev
og etabi. sig s. selvstændig slagtermester i Søn
derborg 1946, drevet en gros handel 1950-51, i
kompagni m. slagtermester Wilhelm Albert Reiss
overtaget nuværende slagterforretning i Esbjerg
— der omfatter butik og pølsemageri — 1951,
genn. årene ombygget og moderniseret samme;
formd. f. privat indkøbsforening f. slagtere i
Esbjerg.
Adr. Hjertingvej 32, Esbjerg.
Firma: Carstensen & Reiss, Slagterforretning,
Vardevej 7, Esbjerg.

Carstensen, Marquard, slagtermester; f. 7/4
1904 i Anderup, Haderslev amt, søn af forvalter
Wilhelm Carstensen; g. 26/10 1930 m. Helga C., f.
Johansen; udd. h. slagtermester Philippsen,
Åbenrå 1920-24, frekventeret Åbenrå tekniske
Skole, svend bl. a. i Rudkøbing og Haderslev,
løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig
slagtermester i Åbenrå 1930, overtaget læreme
sterens forretning i Åbenrå — der omfatter bu
tik og pølsemageri — 1937, genn. årene udvidet
og moderniseret samme.
Firma: Marquard Carstensen, Slagterforret
ning, Klinkbjerg 18, Åbenrå.
Carstensen, Thomas Diederik, slagtermester;
f. 17/8 1917 i Vester Sottrup, Sønderborg amt, søn
af slagtermester Peter Carstensen; g. 15/10 1944
m. Else C., f. Pedersen; udd. h. slagtermester
Zieckert, Sønderborg 1932-36, svendeprøve (Søn
derborg), svend bl. a. h. læremesteren og h.
slagtermester Leo Larsen, Svendborg, i kompagni
m. slagtermester O. Jensen overtaget nuværende
slagterforretning i Svendborg efter slagtermester
Bjerre 1942, ophævet kompagniskabet og videre
ført forretningen f. egen regning 1951, udvidet
og moderniseret forretningen — der sideløbende

349

T. D. Carstensen
slagtermester
Svendborg

A. A. M. Christensen
slagtermester
Thisted

Aa. R. Christensen
slagtermester
Alborg

omfatter skibsproviantering — m. nyt pølsema
geri og kølerum 1952-53; revisor i Slagtermester
foreningen f. Svendborg og Omegn.
Adr. Willemoesvej 7, Svendborg.
Firma: D. Carstensen, Slagtermester, Korsgade
14, Svendborg.

Carstensen, Vilhelm, slagtermester.
Adr. Rasmus Rasks Vej 9, Kbhvn. Valby.
Caspersen, Edvard Helge, slagtermester; f.
25/12 1914 på Frdbg., søn af formand Christian
Caspersen; g. 8/7 1930 m. Ellen C., f. Ibsen; udd.
h. slagtermester Kaj Løvenhardt Johansen,
Frdbg., svendebrev 1933, svend h. slagterme
strene Egesø og P. Hansen, Kbhvn., indehaver af
slagterforretning i Kbhvn. 1937-42 og i Lyngby
1942-57, grundlagt nuværende slagter- og viktua
lieforretning — der sideløbende omfatter pølse
mageri og røgeri — i Nærum.
Adr. Christian X’s Allé 16, Lyngby.
Firma: E. H. Caspersen, Slagtermester, Nærum
Hovedgade 83, Nærum.

Caspersen, Simon Casper, slagtermester; f. 2/1
1911 i Haderslev, søn af handelsmand Jacob Cas
persen; g. 14/4 1935 m. Margrethe C., f. Jørgen
sen; udd. h. slagtermester Hans Nielsen, Ha
derslev 1925-29, frekventeret Haderslev tekniske
Skole, svend bl. a. hos slagtermestrene Thier
bach, Haderslev og Wortmann, Sønder Vilstrup,
løst næringsbrev og etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Haderslev 1933, overtaget nuvæ
rende slagterforretning i Varde — der omfatter
butik og pølsemageri — 1946, genn. årene om
bygget og moderniseret samme; formd. f. Varde
og Omegns Slagtermesterforening s. 1950, medl.
af repræsentantskabet f. Varde Håndværkerfor
ening.
Adr. Smedegade 7, Varde.
Firma: S. Caspersen, Slagterforretning, Smede
gade 7, Varde.

Christensen, Aage Rosenmeyer, slagtermester;
f. 30/9 1907 i Arhus, søn af malermester Johannes
Christensen; g. 5/5 1932 m. Astrid Anna C., f.

A. Christensen
slagtermester
Næsbjerg

Jensen; udd. i kontorvirksomhed 1924-28, frekven
teret Justitsråd Møller’s Handelsskole, Alborg,
ansat i en gros firmaet H. Riekehr & Søn, Ål
borg 1928-47, i kompagni m. slagtermester Jørgen
Jensen overtaget nuværende slagterforretning i
Alborg — der er grundlagt 1939 og sideløbende
omfatter pølsemageri, røgeri, salteri og kogeri —
1947; vareområde: kød og viktualier en detail
samt fremstilling og salg af bayerske pølser en
gros; medl. af best. f. Alborg og Nørresundby
Slagtermesterforening.
Adr. Hassel Allé 6, Hasseris pr. Alborg.
Firma: Emil Madsen’s Eftf. (Christensen & Jen
sen), Slagterforretning, Reberbansgade 21, Al
borg.
Christensen, Aksel Anders Marius, slagterme
ster; f. 14/4 1899 i Fangel, Odense amt, søn af
fodermester Carl Marius Christensen; g. 19/3
1921 m. Ingeborg C., f. Hellquist; udd. h. slagter
mester Hans Madsen, Svindinge F., svendeprøve
(Ribe) 1917, svend bl. a. i Odense, Frederikssund,
Svendborg og Fåborg, tarmmester på Thisted An
dels-Svineslagteri, Thisted 1930-48, bestyrer af
slagteriudsalget i Thisted 1948-52, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Thisted 1952.
Adr. Vestergade 34, Thisted.
Firma: Aksel Christensen, Slagtermester, Ve
stergade 30, Thisted.

Christensen, Albert, slagtermester; f. 19/5 1907
i Arhus, søn af slagtermester Jørgen Christen
sen; g. 13/12 1943 m. Sonja C., f. Abildgaard; an
sat i faderens slagterforretning i Arhus s. 1930,
optaget s. kompagnon i samme 1948, eneindeha
ver af forretningen — der er grundlagt af faderen
1905 og sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — s. 1954, svendebrev 1956; vare
område: kød og viktualier en detail.
Adr. Frederiks Allé 105, Arhus.
Firma: Albert Christensen, Kød & Pålæg, Fre
deriks Allé 105, Arhus.
Christensen, Alfred, slagtermester; f. 4/12 1899
i Øse, Ribe amt, søn af gårdejer Jes Christensen;
udd. h. slagtermester Jensen, Nordenskov 1921-
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A. V. Christensen
slagtermester
Vildbjerg

A. S. Christensen
slagtermester
Frederikshavn

A. Christensen
slagtermester
Kbhvn. K.

24, svend bl. a. h. læremesteren, iøvrigt selvstæn
dig slagter i Hellevad, overtaget nuværende slag
terforretning i Næsbjerg — der omfatter butik,
pølsemageri og slagtehus — 1927, genn. årene
ombygget og moderniseret samme, driver side
løbende kreaturhandel og -opdræt, salgsleder f.
D.L.K.
Adr. Næsbjerg.
Firma: Alfred Christensen, Slagterforretning,
Næsbjerg.
Christensen, Alfred Emanuel, slagtermester; f.
11/9 1921 i Alborg, søn af slagtermester Alfred
Christensen; g. 7/1 1947 m. Elin C., f. Tordrup;
udd. h. faderen 1943-47, frekventeret Teknologisk
Instituts fagkursus, Kbhvn., svendebrev 1947,
svend i faderens slagterforretning i Alborg 194756, optaget s. kompagnon i samme 1956, eneinde
haver af forretningen — der er grundlagt af fade
ren 1924 og sideløbende omfatter pølsemageri,
kogeri og salteri — s. 1957; vareområde: kød og
viktualier en detail samt skibsproviantering.
Adr. Holbergsgade 22, Alborg.
Firma: Alfr. Christensen & Søn, Slagterforret
ning, Reberbansgade 13, Alborg.

Christensen, Anders Christian, fabrikant; f.
15/3 1894 i Hellevad, Ørum sogn, Hjørring amt,
søn af gårdejer, slagter Hans Christian Christen
sen; g. 19/10 1949 m. Anne C., f. Pedersen; over
taget nuværende virksomhed i Alborg — der om
fatter fabrikation og en gros salg af salater, sild
og konserves — 1934.
Adr. Algade 65, Alborg.
Firma: Alborg Salatfabrik, Vesterbro 81, Al
borg.

Christensen, Anders Visgaard, slagtermester;
f. 4/6 1903 i Bøvling, Ringkøbing amt, søn af
gårdejer Christian Christensen; g. 28/6 1942 m.
Anna Marie C., f. Beck; udd. h. slagtermestrene
Holm, Bramdrupdam og Ørtoft, Struer 1920-24,
aflagt svendeprøve (h. sidstnævnte), svend bl. a.
på Struer Andels-Svineslagteri, Struer (16 år),
overtaget nuværende slagterforretning i Vild
bjerg — der omfatter butik og pølsemageri —

B. L. Christensen
slagtermester
Kolding

1946, genn. årene ombygget og moderniseret
samme; formd. f. Vestjyd'sk Slagtermesterfor
ening.
Adr. Bredgade 14, Vildbjerg.
Firma: A. Visgaard Christensen, Slagtermester,
Bredgade 14, Vildbjerg.
Christensen, Arthur Strøm, slagtermester; f.
27/11 1919 på Læsø, søn af gårdejer Theodor Chri
stensen; g. 31/3 1940 m. Else S. C., f. Larsen; udd.
i handel, drevet landhandel s. kørende slagter
(ca. 5 år), etabi. sig s. selvstændig slagtermester
i Frederikshavn 1954.
Adr. Havnegade 3, Frederikshavn.
Firma: A. & P Strøm, Slagterforretning, Dan
marksgade 59 & Vestergade 27, Frederikshavn.
Christensen, Axel, slagtermester; f. 12/8 1898 i
Kbhvn., søn af smedemester Charles Emil Chri
stensen; udi. h. slagtermester A. W. Schmidt’s
Eftf. (Oscar Troedson), Kbhvn. 1917, svend i lære
virksomheden t. 1919 og h. slagtermester Kirk
Petersen, Kbhvn. t. 1927, derefter bestyrer h.
slagtermester Buck-Friis’ Eftf. (Kirk Petersen),
Kbhvn., overtaget sidstnævntes forretning 1933.
Adr. Sankt Jakobs Plads 2, Kbhvn. 0.
Firma: Axel Christensen, Slagtermester, St.
Kongensgade 40, Kbhvn. K.
Christensen, Axel, slagtermester; f. 8/10 1926 i
Marstal, Ærø, søn af slagtermester Ditlev Grube
Christensen; g. 13/5 1951 m. Erna Kromann C.,
f. Kromann Petersen; udd. i faderens slagterfor
retning i Marstal 1940-44, svendeprøve (Marstal),
svend h. slagtermester Chr. Petersen, Rødding
og på Rødding Andels-Svineslagteri, Rødding
samt i lærevirksomheden, optaget s. kompagnon
i sidstnævnte 1951.
Adr. Møllevej, Marstal.
Firma: Ditlev Christensen, Slagtermester,
Kirkestræde 22, Marstal.

Christensen, Bent Lund, slagtermester; f. 22/1
1932 i Kolding, søn af en gros slagtermester Jens
Otto Christensen; g. 31/3 1957 m. Laura C., f.
Clausen; udd. dels h. faderen 1946-48 og dels h.
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B. S. Christensen
slagtermester
Kolding

C. Christensen
slagtermester
Lemvig

C. B. Christensen
slagtermester
Svendborg

slagtermester N. J. Kloster, Kolding 1948-50,
svendeprøve m. diplom f. snitfri hudeaftagning
(Kolding), svend på A.S.K., Kolding samt h.
slagtermestrene Poul Hansen og Johs. Christian
sen — begge Kolding, overtaget slagtermester
Jens Pedersen’s forretning i Kolding — der side
løbende omfatter pølsemageri — 1957; hobby:
lystfiskeri.
Adr. Låsbygade 27, Kolding.
Firma: Bents Kødforsyning v. Bent Christen
sen, Gøhlmannsvej 44, Kolding.
Christensen, Boie Steenholt, slagtermester; f.
5/12 1915 i Varde, søn af direktør Laurits Chri
stensen; g. 3/4 1938 m. Ella S. C., f. Jørgensen;
udd. h. kgl. hofleverandør, slagtermester Anton
Ovesen, Arhus 1930-34, svendeprøve (Arhus
Slagterlaug), svend h. læremesteren, h. slagter
mester P. Vejlgaard, Holstebro, h. slagtermester
M. Jørgensen, Arhus og h. grosserer Poulsen,
Arhus, mester på A.S.K., Kolding, iøvrigt ansat
1 A/S Kolding Eksportslagteri, Kolding (10 år),
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Kolding
1953, fremstiller alle færdigvarer og wienerpøl
ser i eget pølsemageri; genn. henholdsvis 1 og
2 år medl. af best. f. slagtersvendenes faglige afd.
i Arhus og Kolding, genn. 2 år tillidsmd. i A/S
Kolding Eksportslagteri, Kolding; hobby: fiskeri.
Adr. Krathusvej 1, Kolding.
Firma: Søndervang Kødudsalg v. Boie Chri
stensen, Haderslevvej 105, Kolding.

Christensen, Børge, slagtermester; f. 5/2 1915
i Fåborg, søn af vognmand Otto Christensen; g.
1937 m. Annelise C., f. Nielsen (død 1949), g. 1953
m. Anny C., f. Bruun; udd. på Fåborg AndelsSvineslagteri, Fåborg 1929-33, aflagt svendeprøve
i Fåborg (meget godt og probert udført arbejde),
svend i lærevirksomheden, grundlagt cigarforret
ning i Fåborg 1946, sideløbende drevet udlejnings
forretning f. personbiler og busser, grundlagt
nuværende slagterforretning i Fåborg — der
sideløbende omfatter moderne pølsemageri —
1947; hobby: idræt, genn. ca. 5 år formd. f. Få
borg I.F.

C. Christensen
slagtermester
Ruds-Vedby

Adr. Assensvej 29, Fåborg.
Firma: Assensvejens Slagter- & Viktualiefor
retning v. Børge Christensen, Assensvej 29, Få
borg.

Christensen, Carl, direktør; f. 30/1 1889 i Thi
sted, søn af købmand Jens Christensen; g. 19/11
1919 m. Anna C., f. Rasmussen; udd. på forskel
lige slagterier, direktør f. Skelskør & Omegns
Andels-Svineslagteri, Skelskør s. 1918.
Adr. Skelskør.
Firma: Skelskør & Omegns Andels-Svineslag
teri, Skelskør.
Christensen, Carl Laurits, slagtermester; f.
23/11 1916 i Korsør, søn af vognmand Carl Oluf
Christensen; g. 16/4 1939 m. Inge C., f. Dam; udd.
dels h. slagtermester Chr. Johansen, Vemmelev
og dels h. slagtermester K. Heinrichsen, Korsør
1931-35, svend h. slagtermester Kaiser, Korsør
1935-36, vognmand i kompagni m. faderen 193739, selvstændig vognmand 1939-51, politibetjent i
Korsør 1942-45, grundlagt slagter- og viktualie
forretning i Korsør 1951, bestyrer af Hillerød
Andelsslagteris udsalg i Hillerød s. 1957.
Adr. Frederiksgade 2, Hillerød.
Firma: Hillerød Andelsslagteris Udsalg, Fre
deriksgade 2, Hillerød.
Christensen, Chresten, slagtermester; f. 21/5
1893 i Jerslev, Hjørring amt, søn af gårdejer Her
man Christensen; g. 19/12 1920 m. Bertha C., f.
Laursen; udd. h. slagtermester Kratz, Alborg
1907-11, svendebrev 1911, svend 1911-19, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Vejgård 1919,
grundlagt nuværende slagterforretning i Vej
gård — der sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, salteri og kogeri — 1929, optaget sønnen
Erik Christensen s. kompagnon i samme 1956;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Nørre Trandersvej 2 A, Vejgård pr. Al
borg.
Firma: Chr. Christensen & Søn, Slagterforret
ning, Hadsundvej 5, Vejgård pr. Alborg.
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D. G. Christensen
slagtermester
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Christensen, Chresten Bernhardt, slagterme
ster; f. 4/4 1915 i Ringe, Svendborg amt, søn af
slagtermester Poul Valdemar Christensen; g.
4/3 1937 m. Hilda C., f. Rasmussen; udd. h. slag
termester Emil Hansen, Fåborg 1929-33, svende
prøve m. udmærkelse (Fåborg), svend bl. a. h.
slagtermester Gunnar Brønd, Silkeborg og på
Svendborg off. Slagtehus, Svendborg (5 år), dre
vet kreaturhandel i kompagni m. faderen 194550, grundlagt nuværende slagterforretning i
Svendborg — der sideløbende omfatter pølse
mageri — 1950; skuemester s. 1955; hobby: motor
sport, tidl. orienteringskører, medl. af best. f.
Svendborg Motorklub 1945-48.
Adr. Mølmarksvej 100, Svendborg.
Firma: Bernh. Christensen, Slagtermester, Møl
marksvej 100, Svendborg.
Christensen, Christen, slagtermester; f. 3/12
1896 i Rom, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Peder Christensen; g. 21/8 1923 m. Helga C., f.
Jensen; udd. h. slagtermester N. P. Dokkedal,
Fabjerg 1919-22, etabi. sig s. selvstændig slagter
mester i Rom 1922, påbegyndt butiks-, land- og
torvehandel i Lemvig 1923, overtaget nuværende
ejendom i Lemvig og indrettet slagterbutik og
pølsemageri i samme 1926, udvidet og moderni
seret forretningen 1952; medstifter af Lemvig og
Omegns Slagtermesterforening 1924, formd. f.
samme 1926-45, 1947-55 og påny s. 1957, sidelø
bende kasserer i foreningen 1926-45.
Adr. Storegade 26, Lemvig.
Firma: Chr. Christensen, Slagtermester, Store
gade 26, Lemvig.

Christensen, Christian, slagtermester; f. 3/9
1907 i Vandel, Vejle amt, søn af gårdejer Niels
Christian Christensen; g. 6/11 1938 m. Carla C.,
f. Jensen; udd. h. slagtermester Andr. Nielsen,
Tune, svend i Gundsømagle og i Vanløse, over
taget slagtermester Vald. Jørgensen’s slagter- og
viktualieforretning i Ruds-Vedby 1938.
Adr. Rudsgade 32, Ruds-Vedby.
Firma: Chr. Christensen, Slagtermester, Ruds
gade 32, Ruds-Vedby.
23

E. Christensen
slagtermester
Næstved

Christensen, Christian, slagtermester; f. 31/10
1915 i Tvilum, Viborg amt, søn af slagtermester
Søren Christensen; g. 27/8 1940 m. Edith C., f.
Sidelmann; udd. i faderens slagterforretning i
Vinderup 1930-34, frekventeret Vinderup tekni
ske Skole, svend bl. a. h. slagtermestrene Fr.
Eriksen, Brande og Nyrup Jensen, Hørve, iøvrigt
drevet forretning f. moderen, løst næringsbrev
og etabi. sig s. selvstændig slagtermester m. for
retning Søndergade 13, Vinderup 1947, indehaver
af nuværende moderne slagterforretning i Vinde
rup — der omfatter butik og pølsemageri — s.
1952.
Adr. Søndergade 6, Vinderup.
Firma: Chr. Christensen, Slagterforretning,
Søndergade 6, Vinderup.
Christensen, Christian A. J., slagtermester; f.
6/12 1889 i Odense, søn af slagtermester Hans
Andreas Bender Christensen; g. 10/5 1914 m.
Eleonora C., f. Rasmussen; udd. h. slagtermester
Chr. Schrøder, Odense 1904-08, svend i Odense,
grundlagt landhandel fra Odense 1912, indgået
kompagniskab m. slagtermester H. F. Rasmus
sen om eksport- og landforretning i Odense 1914,
i kompagni m. samme grundlagt slagterforretning
i Odense 1917, videreført nævnte forretning i
kompagni m. slagtermester Urban Johansen 192429, derefter videreført forretningen f. egen reg
ning, overtaget slagtermester Karl K. Pedersen’s
ejendom m. tilhørende slagterforretning i Oden
se 1936, afhændet forretningen t. slagtermester
Robert Petersen 1954, sideløbende drevet skibs
proviantering; medl. af best. f. og sekretær i
Odense Slagterlaug s. 1928, 1. viceoldermd. s.
1952, genn. ca. 10 år skuemester v. svendeprøver,
medl. af best. f. Hudesalgsforeningen, Odense s.
1926, æresmedl. af Odense Slagterlaug; modtaget
anerkendelse fra Politiets Modstandsgruppe,
Odense f. hjælp og støtte 1940-45.
Adr. Nørrebro 100, Odense.
Christensen, Christian J., kreaturhandler; f. 9/3
1915 i Boddum, Thisted amt, søn af husmand,
murer Poul Christensen; g. 21/7 1950 m. Mary
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C., f. Andersen; hønseriejer i Boddum 1931-35,
kontrolassistent i Thisted amt 1936-46, derefter
selvstændig kreaturhandler; lokalformd. f. Thi
sted Amts Kreaturhandlerforening s. 1953.
Adr. Tingstrup pr. Thisted.
Firma: Chr. J. Christensen, Kreaturhandler,
Tingstrup pr. Thisted.
Christensen, Ditlev Grube, slagtermester; f. 7/3
1898 i Marstal landsogn, Ærø; ansat i broderen
slagtermester Claus Christensen’s forretning i
Marstal, leder af samme 1916-19, påbegyndt tor
vehandel i Marstal 1919, grundlagt nuværende
slagterforretning i Marstal — der sideløbende
omfatter slagtehus — 1920, optaget sønnen Axel
Christensen s. kompagnon i forretningen 1951,
svendeprøve (Marstal) 1936; genn. årene medl. af
best, og formd. f. samt kasserer i Ærø Slagter
mesterforening.
Adr. Kirkestræde 22, Marstal.
Firma: Ditlev Christensen, Slagtermester, Kir
kestræde 22, Marstal.

Christensen, Dora, viktualiehandler.
Firma: P. Christensen, Viktualieforretning,
Slagelsevej 70, Kalundborg.
Christensen, Egon Møller, slagtermester; f.
16/11 1917 i Kjellerup, Viborg amt, søn af skræd
der Jens Christensen; g. 16/2 1941 m. Oda C., f.
Vestergaard; udd. h. slagtermester Gøtsche Hermansen, Silkeborg 1931-35, svend bl. a. h. slagter
mester C. H. P. Gøttsche, Herning 1936-46, der
efter mestersvend i A/S J. D. Koopmann’s Svine
slagteri, Haderslev og sen. pølsemester i A/S
J. D. Koopmann’s Svineslagteri, Thisted, etabi.
sig s. selvstændig slagtermester i Thisted 1953;
medl. af best. f. Thy Motorsportsforening.
Adr. Skovgade 4, Thisted.
Firma: Egon Christensen, J. D. Koopmann’s
Udsalg, Brogade 1, Thisted.

Christensen, Eigil Harry Lange, fabrikant; f.
4/12 1905 i Kbhvn., søn af fabrikant Hans Chri
stensen; g. 2/5 1931 m. Pouline C., f. Wisauer;
udd. i handel 1919-23, handelseksm. fra Den jyd
ske Handelshøjskole, Arhus 1923, ansat i Arhus
Fiskekonservesfabrik, Arhus, i firmaet Jensen &
Ernst, Fiskekonserves, Arhus og i firmaet Aage
Christiansen, Fiskekonserves, Arhus 1923-30,
grundlagt nuværende virksomhed i Arhus 1930,
efter at have haft domicil forskellige steder i
Arhus sluttelig flyttet virksomheden — der om
fatter fabrikation af salater og fiskekonserves —
t. nuværende nyopførte fabriksbygning i Arhus
1950, udvidet virksomheden m. afd. i Lystrup —
der tilvirker grøntsager t. brug f. salatfabrikatio
nen samt agurker og asier og iøvrigt omfatter
marmeladefabrik — 1955.
Adr. Valbyvej 12, Arhus.
Firma: Arhus Hørkramlager, Åbogade 36,
Århus.

Christensen, Eigil Strømfeldt, slagtermester.
Firma: Eigil Christensen, Slagtermester, Dybbølvej 7, Risskov.
Christensen, Einar Frederik, slagtermester; f.
5/11 1892 i Hover, Vejle amt, søn af arbejdsmand
Christian Christensen; udd. h. slagtermester J.
Chr. Jensen, Vejle 1905-09, svendeprøve (Vejle),
svend h. slagtermester H. Andersen, Vejle og på
Vejle & Omegns Andels-Svineslagteri, Vejle,
overtaget slagtermester Axel Christiansen’s for
retning i Vejle 1922, overtaget slagtermester H.
Andersen’s forretning i Vejle — der sideløbende
omfatter pølsemageri — 1928.
Adr. Enggade 1, Vejle.
Firma: Einar Christensen, Slagtermester, Eng
gade 1, Vejle.

Christensen, Ejnar, slagtermester; f. 31/1 1895
i Hobro, søn af slagtermester Chresten Christen
sen; g. 20/10 1929 m. Helene C., f. Menne; udd.
h. faderen 1909-13, svendebrev 1913, svend i Ar
hus og Vamdrup 1913-20, grundlagt slagterforret
ning i Hobro 1920, afhændet samme og påbegyndt
nuværende en gros virksomhed i Hobro — der
omfatter slagtning og en gros salg af kød — 1951;
formd. f. Hobro og Omegns Slagtermesterforening
1927-53.
Adr. Banegårdsvej 13, Hobro.
Firma: E. Christensen, Slagtermester, Bane
gårdsvej 13, Hobro.
Christensen, Ejner Valdemar, slagtermester; f.
19/9 1923 i Esbjerg, søn af maler Ejner Valdemar
Christensen; g. 4/1 1948 m. Esther C., f. Jørgen
sen; udd. h. slagtermester Arne Johansen, Es
bjerg 1937-41, aflagt svendeprøve i Esbjerg (me
get godt og probert udført arbejde) 1946, svend
h. læremesteren samt h. slagtermestrene Ras
mus Boe, Ebberup og Martin Jørgensen, Ebberup, overtaget slagtermester Rasmus Boe’s for
retning i Ebberup — der sideløbende omfatter
slagtehus og moderne pølsemageri samt landtur
— 1949, genn. årene moderniseret ejendommen.
Adr. Ebberup.
Firma: Ejner’s Slagterforretning v. Ejner Chri
stensen, Ebberup.
Christensen, Elly, slagtermester; f. i Næstelsø,
Præstø amt, datter af slagtermester Jens Jensen;
g. 16/3 1930 m. slagtermester Axel Christensen
(død 1948); udd. i slagterfaget, efter ægtefællens
død 1948 overtaget og videreført dennes slagter
forretning i Næstved — der er grundlagt 1937,
udvidet og moderniseret forretningen 1956.
Firma: Vordingborgvejens Kødudsalg, Vordingborgvej 12, Næstved.
Christensen, Erik, slagtermester.
Firma: Erik Christensen, Slagterforretning,
Birkerød Kongevej 98, Birkerød.
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E. Christensen
slagtermester
Vejgård

E. G. Christensen
slagtermester
Haderslev

E. Christensen
slagtermester
Stege

Christensen, Erik, slagtermester; f. 19/4 1923 i
Nørre Tranders kommune, Alborg amt, søn af
slagtermester Chresten Christensen; g. 29/3 1952
m. Mona Ragnhild C., f. Nielsen; udd. dels h.
faderen og dels h. slagtermestrene Ingvard Ras
mussen og A. P. Andersen — begge Alborg 193842, svendebrev 1942, frekventeret Teknologisk
Instituts fagkursus, Kbhvn., svend i faderens for
retning i Vejgård 1942-56, optaget s. kompagnon
i samme 1956; formd. f. Idrætsklubben »Sparta«,
Alborg.
Adr. Rughaven 63, Vejgård pr. Alborg.
Firma: Chr. Christensen & Søn, Slagterforret
ning, Hadsundvej 5, Vejgård pr. Alborg.
Christensen, Erik, slagtermester; f. 28/12 1926
i Skive, søn af tarmmester Peter Christensen; g.
1/6 1946 m. Eva C., f. Rimmer Mikkelsen; udd. h.
slagtermester A. E. Jensen, Skive 1940-44, svend
h. læremesteren t. 1949, førstemand i Skive An
delsslagteri^ Udsalg, Skive 1949-52, bestyrer af
Slagteriudsalget »Ringbo«, Sønderborg 1952-54
og af Masnedsund Andels-Svineslagteri’s Udsalg,
Stege s. 1955.
Adr. Storegade 25-27, Stege.
Firma: Masnedsund Andels-Svineslagteri’s Ud
salg, Storegade 25-27, Stege.

E. O. Christensen
slagtermester
Arhus

Nielsen; udd. h. slagtermester Qvist, Randers
1938-42, svendebrev 1942, svend 1942-50, bestyrer
i nuværende slagterforretning i Arhus 1950-52,
overtaget samme — der er grundlagt ca. 1900 og
sideløbende omfatter pølsemageri, kogeri og sal
teri — 1952, udvidet og moderniseret forretningen
1954; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Rytterknægten 9, Arhus.
Firma: Bruunsgades Kødforsyning v. Ernst
Christensen, Bruunsgade 64, Arhus.
Christensen, Frits Rasmussen, slagtermester; f.
22/5 1908 i Guldborg, Maribo amt, søn af slagter
mester Peter Christensen; g. 4/12 1938 m. Lilly
C., f. Rude; udd. h. slagtermester Christiansen,
Nykøbing F. 1923-27, svend h. slagtermestrene
Nyrup Jensen, Hørve, Kaj Nielsen, Næstved og
Andr. Jensen, Vindeby, etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Guldborg L. 1938.
Adr. Guldborg L.
Firma: Frits Christensen, Slagtermester, Guld
borg L.

Christensen, Fritz, forvalter.
Firma: Lolland-Falsters Andels-Svineslagteri,
Nykøbing F.

Christensen, Ernst Gottlieb, slagtermester; f.
16/6 1896 i Vonsbæk, Haderslev amt, søn af ar
bejdsmand Hermann Christensen; g. 8/4 1921 m.
Margaretha C., f. Bi amsen; udd. h. slagtermester
Joh. Martens, Brødremenigheden’s Slagteri, Chri
stiansfeld 1911-14, svend bl. a. i Berlin og Frank
furt am Main samt h. slagtermester Paul Thier
bach, Haderslev, løst næringsbrev og etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Haderslev 1921;
genn. 10 år sekretær i Haderslev og Omegns
Slagtermesterforening.
Adr. Bøndergårdene 4, Haderslev.
Firma: Ernst Christensen, Slagterforretning,
Bøndergårdene 4, Haderslev.

Christensen, Frode Bødker, slagtermester; f.
12/6 1919 i Langå, Viborg amt, søn af remise
arbejder Martin German Christensen; g. 16/2
1941 m. Else C., f. Pedersen; udd. h. slagter
mester Vald. Hansen, Randers 1934-38, svende
brev 1938, svend 1938-41, indehaver af forskel
lige slagterforretninger i Randers s. 1941, grund
lagt nuværende slagterforretning i Randers —
der sideløbende omfatter charcuteri, pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri — 1948; vare
område: kød og viktualier en detail.
Adr. Storegade 10, Randers.
Firma: Storegades Kødforsyning, Frode Chri
stensen, Storegade 10, Randers.

Christensen, Ernst Otto, slagtermester; f. 6/9
1924 i Randers, søn af brændehandler Niels Chri
stian Christensen; g. 15/5 1948 m. Ruth C., f.

Christensen, Georg, slagtermester.
Firma: Georg Christensen, Slagterforretning,
Skomagergade 46, Roskilde.
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G. D. Christensen
slagtermester
Vanløse

G. H. Christensen
slagtermester
Assens

H. A. H. Christensen
slagtermester, gårdejer
Sallinge

Christensen, Gunnar, slagtermester; f. 31/3 1916
i Råbylille, Præstø amt, søn af slagtermester
Laur. Christensen; g. 14/12 1946 m. Magna C.,
f. Bertelsen; udd. h. faderen og farbroderen 193034, svend i lærevirksomheden, overtaget slagter
mester Kaj Henningsen’s forretning i Damme
pr. Askeby 1953.
Adr. Damme pr. Askeby.
Firma: Gunnar Christensen, Slagtermester,
Damme pr. Askeby.

Christensen, Gunnar Dueholm, slagtermester;
f. 31/7 1921 i Kbhvn., søn af slagtermester M. A.
Christensen; g. 5/6 1949 m. Yrsa Amalie C., f.
Peiter; udi. h. faderen 1939, svend i lærevirksom
heden, etabi. sig s. selvstændig slagtermester i
Vanløse 1949.
Adr. Alekistevej 52, Vanløse.
Firma: Gunnar Christensen, Slagtermester,
Alekistevej 44, Vanløse.
Christensen, Gunner Hulegaard, slagtermester;
f. 4/8 1922 i Flemløse, Assens amt, søn af slagter
mester Hans Axel Hulegaard Christensen; g. 6/9
1943 m. Carla H. C., f. Lumbye Sørensen; real
eksm., udd. h. faderen 1938-42, aflagt svendeprøve
i Otterup (meget godt og propert udført arbejde),
frekventeret Teknologisk Institut’s fagkursus,
Kbhvn. 1942, iøvrigt frekventeret skiltekursus i
Odense, svend h. faderen og h. slagtermester
fru Hertz, Silkeborg, i kompagni m. faderen over
taget slagtermester Lindholm Nielsen’s slagter
forretning i Assens 1946, sideløbende overtaget
viktualiehandler Th. Jørgensen’s viktualieforret
ning i Assens 1947, eneindehaver af slagter- og
viktualieforretningen s. 1952, ombygget og udvi
det samme m. moderne pølsemageri 1955; medl.
af best. f. Slagtermesterforeningen f. Assens og
Omegn 1951-55.
Adr. Dankvart Dreyers Vej 16, Assens.
Firma: Hulegaard’s Slagterforretning v. G.
Hulegaard Christensen, Kindhestegade 2, Assens.

Christensen, H., slagteridirektør.
Firma: Hadsund Svineslagteri A/S, Hadsund.

H. O. Christensen
slagtermester
Odense

Christensen, Hans, slagtermester; f. 6/7 1884 i
Vejle, søn af slagtermester Christian Christensen;
g. 26/11 1919 m. Jensine C., f. Nielsen; udd. h.
faderen 1898-1902, svend på Vejle off. Slagtehus,
Vejle og i faderens slagterforretning i Vejle, forpagtet sidstnævnte — der er grundlagt af fade
ren 1884 og sideløbende omfatter pølsemageri —
1919; i 2 perioder medl. af best. f. Vejle Slagter
mesterforening; tildelt 1. præmie og médaillé f.
salami på den internationale slagterudstilling i
Amsterdam 1957.
Adr. Ny Grejsdalsvej 19, Vejle.
Firma: Hans Christensen, Slagtermester, Nør
retorv 5, Vejle.
Christensen, Hans Axel Hulegaard, slagterme
ster, gårdejer; f. 17/12 1896 i Svendborg, søn af
murermester Chresten Christensen; g. 15/1 1919
m. Jenny H. C., f. Jensen; udd. dels h. slagter
mester Hans Hansen, Nørre Aby 1909-10, dels h.
slagtermester Chr. Hansen, Odense 1910-13 og dels
h. slagtermester Jens Hansen, Langeskov 1913,
svendeprøve efter regulativ f. dansk håndværk
og industri 1937, påbegyndt landhandel fra Oden
se 1914, u. verdenskrig 1 svend h. slagtermestre
ne Skytte Jensen, Odense, Hans Jensen, Holme
have pr. Knarreborg, Kapinski, Horsens og An
dresen, Alborg, grundlagt slagterforretning på
Dalumvej, Odense 1916, flyttet t. Tommerup 1917
og t. Fruens Bøge 1919, drevet landbrug og land
handel i Voldtofte pr. Assens 1921-25, overtaget
slagtermester Øndal’s forretning i Otterup 1925,
flyttet t. Ebberup 1945, i kompagni m. sønnen
slagtermester Gunner Hulegaard Christensen
overtaget slagtermester Lindholm Nielsen’s for
retning i Assens 1946, afhændet samme t. sønnen
og overtaget slagterforretning i Hårby 1951, af
hændet sidstnævnte t. slagtermester Thorborg
Olsen 1957, derefter drevet gårdbrug i Sallinge
pr. Højrup; kasserer i Slagtermesterforeningen f.
Assens og Omegn s. 1953; hobby: musik og sang.
Adr. Sallinge pr. Højrup.
Firma: Axel Hulegaard Christensen, Slagter
mester, Sallinge pr. Højrup.
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H. C. Christensen
direktør
Thisted

I. Christensen
slagtermester
Nykøbing F.

J. M. Christensen
slagtermester
Åbyhøj

Christensen, Hans Christian, slagtermester; f.
24/12 1905 i Bovrup, Åbenrå amt, søn af slagter
mester Hans Christian Christensen; g. 26/5 1935
m. Johanne C., f. Woelke; udd. dels h. slagter
mester Jens Jensen, Avnbøl 1920-22 og dels h.
slagtermester Elley, Gråsten 1922-24, aflagt sven
deprøve (h. sidstnævnte), svend bl. a. i Sønder
jylland og i Bjerringbro, løst næringsbrev og
overtaget nuværende slagterforretning i Vester
Sottrup — der omfatter butik, pølsemageri og
slagtehus — 1932, genn. årene ombygget og mo
derniseret forretningen.
Adr. Vester Sottrup.
Firma: Hans Christensen, Slagterforretning,
Vester Sottrup.
Christensen, Harald Olvej, slagtermester; f.
16/12 1909 i Frederikshavn, søn af arbejdsformand
Martin Christensen; g. 26/2 1933 m. Esther C., f.
Johnsen; chauffør og ekspedient h. slagtermester
Chr. Hansen, Odense og sen. h. dennes sønner,
efter firmaets omdannelse t. Odense Kødforsy
ning, Odense bestyrer i samme 1951-53, overtaget
og moderniseret nuværende slagterforretning i
Odense 1953.
Adr. Rikkesminde Allé 12, Dalum pr. Fruens
Bøge.
Firma: Klaregades Kødudsalg v. H. Christen
sen, Klaregade 26, Odense.
Christensen, Harry, slagtermester; f. 7/9 1887 i
Høje Tåstrup sogn, Kbhvn.s amt, søn af slagter
mester C. P. Christensen; g. 7/2 1922 m. Ellen C.,
f. Christensen; udd. i faderens slagterforretning
i Hedehusene, svend i lærevirksomheden, optaget
s. kompagnon i samme 1919, etabi. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Hedehusene 1921, drevet han
del m. levende kreaturer samt en gros slagtning
1924-32, grundlagt nuværende slagterforretning i
Brønshøj 1932.
Adr. Sonnerupvej 42 A, Brønshøj.
Firma: Harry Christensen, Slagtermester,
Brønshøjvej 12 A, Brønshøj.

Christensen, Helfred, slagtermester; f. 28/6 1919
i Gravlev, Alborg amt, søn af fhv. gårdejer Chri

J. Christensen
slagtermester
Havnbjerg

stian Christensen; g. 13/4 1947 m. Johanne C., f.
Nielsen; udd. h. slagtermester Jørgen Nørgaard,
Støvring 1934-38, svend i lærevirksomheden 193841 og på Støvring Eksportslagteri, Støvring 194147, overtaget nuværende slagterforretning i Møldrup — der er grundlagt 1925 og sideløbende om
fatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
1947, udvidet og moderniseret virksomheden 1952;
vareområde: kød og viktualier en detail fra bu
tik og vogn; driver sideløbende handel m. krea
turer.
Adr. Møldrup.
Firma: Helfred Christensen, Slagtermester,
Møldrup.
Christensen, Henning Clausen, direktør; f. 1/3
1920 i Randers, søn af pensionist Christian Chri
stensen; g. 28/3 1946 m. Christine C. C., f. Jensen;
real- og handelsskoleeksm., udd. på slagterierne i
Randers, Nykøbing S. og Grindsted, studieophold
i England, direktør f. Thisted Andels-Svineslag
teri, Thisted og f. Kødfoderfabrikken »Vildsund«,
Vildsund Vest 1951; medl. af repræsentantskabet
f. Landmandsbanken, Thisted.
Adr. Hundborgvej 29, Thisted.
Firma: Thisted Andels-Svineslagteri, Thisted.
Christensen, Henrik Goul, slagtermester; f.
22/7 1917 i Holstebro, søn af slagtermester,
hudehandler Chresten Goul Christensen; udd. h.
slagtermester Th. Rosenberg, Holstebro 1933-37,
frekventeret Holstebro tekniske Skole, svend h.
læremesteren (ca. 5 år) og på Holstebro off.
Slagtehus, Holstebro, løst næringsbrev og i
kompagni m. broderen slagtermester Jacob Goul
Christensen etabi. sig s. selvstændig slagter
mester i Holstebro 1954.
Adr. Bisgård Toft 5, Holstebro.
Firma: Brdr. H. & J. Goul Christensen, Slag
terforretning, Østergade 17, Holstebro.

Christensen, Henry, handelsmand, slagter.
Firma: Henry Christensen, Slagterforretning,
Undløse pr. Tølløse.
Christensen, Herman, slagtermester; f. 29/12
1882 i Ottestrup, Sorø amt, søn af slagtermester
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Vilhelm Christensen; g. 6/10 1937 m. Ellen C., f.
Puggaard Nielsen; udd. h. fru slagtermester
Carl Trebbien, Slagelse, etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Slagelse 1903, overtaget slag
termester Niels Plambech’s forretning i Holbæk
1920, sideløbende overtaget slagtermester Chr.
Børner’s forretning i Holbæk 1929; næstformd.
i Holbæk og Omegns Slagtermesterforening, tidl.
medl. af noteringsudvalget på Kbhvn.s Kvæg
torv og af voldgiftsudvalget f. husdyr.
Adr. Søholm, Tuse pr. Mårsø.
Firma: Herrn. Christensen, Slagtermester,
Smedelundsgade 3, Holbæk.
Christensen, Holger, slagtermester; f. 11/7 1922
i Vejle, søn af slagtermester Hans Christensen;
g. 28/5 1945 m. Grethe C., f. Nielsen; realeksm.,
udd. dels h. slagtermester Keller, Silkeborg 193840 og dels h. faderen 1940-42, svendeprøve (Vejle)
1942, frekventeret Teknologisk Institut, Kbhvn.
1946, svend i faderens slagterforretning i Vejle,
forpagtet samme — der er grundlagt af bedste
faderen slagtermester Christian Christensen 1884
og sideløbende omfatter pølsemageri — 1956;
medl. af best. f. Vejle Slagtermesterforening.
Adr. Nørretorv 5, Vejle.
Firma: Hans Christensen, Slagtermester,
Nørretorv 5, Vejle.

Christensen, Ingeborg, slagtermester.
Firma: Sv. Aa. Christensen, Slagtermester,
Stationsvej 43, Stenstrup.
Christensen, Ivar, slagtermester; f. 6/11 1905 i
Nysted, søn af slagtermester F. C. Christensen;
g. 22/4 1932 m. Vera C., f. Petersen; udd. h.
slagtermester Fritz Christensen, Nysted 1919-23,
svend i Tyskland, h. slagtermester Em. Bjerregaard, Nykøbing F. og på Bornholm, etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Kraghave pr. Ny
købing F. 1930; medl. af best. f. Danske Slagter
mestres Landsforening, næstformd. i Nykøbing
F. og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Gåbensevej 60, Kraghave pr. Nykøbing F.
Firma: Kraghave Kødudsalg, Gåbensevej 60,
Kraghave pr. Nykøbing F.

Christensen, Jacob Goul, slagtermester; f. 7/7
1919 i Holstebro, søn af slagtermester, hudehandler Chresten Goul Christensen; udd. h.
slagtermester L. Fugl, Holstebro 1935-39, fre
kventeret Holstebro tekniske Skole, svend h.
læremesteren (15 år), løst næringsbrev og i kom
pagni m. broderen slagtermester Henrik Goul
Christensen etabl. sig s. selvstændig slagterme
ster i Holstebro 1954.
Adr. Bisgård Toft 5, Holstebro.
Firma: Brdr. H. & J. Goul Christensen, Slag
terforretning, Østergade 17, Holstebro.
Christensen, Jakob Møller, slagtermester; f.
16/11 1916 i Mårslet, Arhus amt, søn af gårdejer
Johannes Levring Christensen; g. 25/5 1947 m.
Gudrun M. C., f. Bjerregaard; udd. h. kgl. hof
slagtermester Anton Ovesen, Arhus 1933-36,

svendebrev 1936, svend i lærevirksomheden
1936-44, svend i A/S Viggo Østergaard’s kødud
salg, Østergade 42, Arhus 1944, bestyrer af sam
me 1945-49, grundlagt nuværende slagterforret
ning i Abyhøj — der sideløbende omfatter pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri — 1949; vare
område: kød og viktualier en detail og dybfrosne
varer fra konservator samt middagsretter og
smørrebrød.
Adr. Ydunsvej 17, Abyhøj.
Firma: J. Møller Christensen, Slagtermester,
Solgården, Abyhøj.

Christensen, Jan Bruno, slagtermester, køb
mand; f. 30/1 1915 i Korsør, søn af vognmand
Carl Oluf Christensen; g. 14/5 1949 m. Lydia C.,
f. Müller; udd. h. slagtermester Chr. Müller,
Korsør 1929-33, svend i Højby og Dalmose, genn.
ca. 10 år ansat i Falck’s Redningskorps, ambu
lancefører u. vinterkrigen i Finland, grundlagt
nuværende slagter- og viktualieforretning m.
kolonialafd. i Korsør 1949; skuemester f. Kor
sør og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Halskov Tværvej, Korsør.
Firma: Jan Christensen, Slagtermester & Køb
mand, Halskov Tværvej, Korsør.
Christensen, Jens, slagtermester; f. 6/12 1901
i Bovrup, Åbenrå amt, søn af slagtermester Hans
Christensen; g. 10/4 1924 m. Marianne C., f. Niel
sen; udd. h. slagtermester Elley, Gråsten 1916-19,
frekventeret Gråsten tekniske Skole, svend bl. a.
h. slagtermestrene Marburger og Ehlers, Søn
derborg, etabl. sig s. selvstændig slagtermester
i Havnbjerg pr. Nordborg 1924, driver sideløben
de kreaturhandel og -græsning samt handel m.
svin; medl. af best, f. Sønderborg og Omegns
Slagtermesterforening.
Adr. Havnbjerg pr. Nordborg.
Firma: Jens Christensen, Slagter, Havnbjerg
pr. Nordborg.

Christensen, Jens August Carl, hesteslagter; f.
6/6 1905 i Arhus, søn af slagtermester Jørgen
Christensen; g. 28/11 1926 m. Erna C., f. Janzen;
udd. dels i faderens slagterforretning i Arhus
og dels h. slagtermester Ths. Jørgensen, Århus
off. Slagtehus, Arhus 1919-23, svendebrev 1923,
svend h. faderen 1923-32, overtaget nuværende
slagterforretning i Arhus — der sideløbende om
fatter pølsemageri og salteri — 1932; vareom
råde: hestekød en detail; bisidder i Arhus Slag
terlaug 1946-56.
Adr. Frederiks Allé 98, Arhus.
Firma: Carl Christensen, Hesteslagter, Frede
riks Allé 105, Arhus.

Christensen, Jens Helmer, slagtermester; f.
24/5 1914 i Dronninglund, Hjørring amt, søn af
slagtermester Laurits Christensen; g. 11/11 1945
m. Rita C., f. Elniff; udd. h. faderen 1929-33,
frekventeret Dronninglund tekniske Skole og
Teknologisk Institut, Kbhvn., svend bl. a. h.
slagtermester Buch, Bagenkop, Langeland og i
Masnedsund Andels-Svineslagteri’s udsalg, Vor-
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1

J. H. Christensen
slagtermester
Dronninglund

J. O. Christensen
slagtermester
Kolding

J. Christensen
direktør
Kbhvn. N.

dingborg, løst næringsbrev og overtaget faderens
slagterforretning i Dronninglund — der omfatter
butik, pølsemageri og slagtehus — 1945, genn.
årene ombygget og moderniseret forretningen;
medl. af best. f. Østvendsyssels Slagtermester
forening.
Adr. Østergade 12, Dronninglund.
Firma: Jens H. Christensen, Slagterforretning,
Østergade 12, Dronninglund.

Christensen, Jens Hougaard, slagtermester; f.
24/4 1918 i Randers, søn af brygger Christian
M. Christensen; g. 27/8 1939 m. Anna Marie H.
C., f. Søstrøm; udd. h. slagtermester Hans Hetebrügge, Randers 1932-36, svendeprøve m. broncemedaille 1936, svend i Fredericia og Skive, over
taget nuværende slagterforretning i Randers —
der er grundlagt 1934 og sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, salteri og kogeri — 1939;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Arhusvej 57, Randers.
Firma: Hougaard’s Kødudsalg, Arhusvej 57,
Randers.
Christensen, Jens Otto, slagtermester; f. 1/9
1899 i Brenderup, Odense amt, søn af slagter
mester Kresten Jensen Christensen; g. 15/2 1925
m. Valborg C., f. Riis; udd. h. slagtermester
Carl Nielsen, Kolding 1913-17, svendeprøve (Kol
ding), svend h. læremesteren, på Hillerød An
dels-Svineslagteri, Hillerød og på Kolding off.
Slagtehus, Kolding, genn. 11 år bestyrer af
A.S.K.s udsalg på Axeltorv, Kolding, overtaget
slagtermester Niels Kloster’s forretning i Kol
ding 1938, gårdejer 1942-45, påbegyndt en gros
forretning m. salg t. hjemmemarkedet og han
del m. levende kreaturer på Kolding off. Slagte
hus, Kolding 1943.
Adr. Drejens Strandhuse pr. Kolding.
Firma: Otto Christensen, Slagtermester, Kol
ding off. Slagtehus, Kolding.

Christensen, Johan Jørgen Schmentzer, slag
termester; f. 7/8 1909 i Nøddebo, Frederiksborg
amt, søn af møller Emil Christensen; g. 27/5 1933
m. Alice C., f. Knudsen; udd. h. slagtermestrene

K. R. Christensen
slagtermester
Næstved

Brdr. Devantier, Slagelse 1923-27, svend i lære
virksomheden (1 år), h. slagtermester Blomsterberg, Helsingør (3 år) og i Kødbyen, Kbhvn.
(ca. 5 år), eksportslagter på Slagelse off. Slagte
hus, Slagelse (2 år), etabi. sig s. selvstændig
slagtermester i Virum 1950.
Adr. Virum Stationsvej 123, Virum.
Firma: Johan Christensen, Slagtermester, Vi
rum Stationsvej 123, Virum.
Christensen, Johannes, slagtermester.
Adr. Stenmagle pr. Stenlille.

Christensen, Jørgen, slagtermester; f. 8/4 1881
i Broager, Sønderborg amt, søn af maskinmester
Jens Peter Christensen; g. 17/1 1905 m. Jacobine
C., f. Iversen; udd. h. slagtermester O. Hald,
Arhus 1895-99, svendebrev 1899, svend bl. a. i
Tyskland (2 år) 1899-1904, overtaget læremeste
rens forretning i Arhus 1904, grundlagt slagter
forretning m. een butik f. kød og viktualier og
m. een butik f. hestekød i Arhus 1905, afhændet
sidstnævnte t. sønnen Jens August Carl Chri
stensen 1932 og førstnævnte t. sønnen Albert
Christensen 1954; æresmedl. af Arhus Slagter
laug.
Adr. Frederiks Allé 105, Arhus.
Christensen, Jørgen, direktør; f. 3/7 1916 i
Kbhvn., søn af arbejdsmand William Christen
sen; g. 17/2 1944 m. Norma C., f. Martini; realeksm. 1933, udd. i handels- og kontorvirksom
hed, direktionssekretær i A/S Bryggeriet »Stjer
nen«, Frdbg. 1934, reklamechef 1945, meddirektør
i A/S Arbejdernes Fællesbageri og i A/S Arbej
dernes Kødforsyning — begge Kbhvn. 1948, adm.
direktør f. samme 1956; H.D. i salg og reklame
fra Handelshøjskolen i Kbhvn. 1945; medl. af
forretningsudvalget f. Det kooperative Fælles
forbund s. 1949.
Adr. Tibirkegade 21, Kbhvn. N.
Firma: Arbejdernes Kødforsyning A/S, Hoved
kontoret, Nannasgade 5, Kbhvn. N.
Christensen, Jørgen, slagtermester; f. 29/4 1920
i Langå, Viborg amt, søn af slagtermester Her-
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man Christensen; g. 13/12 1947 m. Lydia C., f.
Nielsen; udd. dels h. faderen og dels h. slagter
mester Aage Andreasen, Onsild 1934-38, svende
brev 1938, svend bl. a. i Vorup v. Randers og i
Egernsund 1938-45, svend i faderens slagterfor
retning i Hammershøj 1945-53, forpagter af sam
me 1953-57, overtaget forretningen — der er
grundlagt af faderen 1928 og sideløbende om
fatter slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri — 1957; vareområde: kød og viktualier en
detail fra butik og vogn.
Adr. Hammershøj.
Firma: Jørgen Christensen, Slagtermester,
Hammershøj.
Christensen, Kaj Robert, slagtermester; f. 18/9
1925 i Snertinge, Holbæk amt, søn af slagterme
ster Robert Christensen; g. 15/2 1947 m. Erna C.,
f. Qvist; præliminæreksm. (Lundby Realskole)
1942, udd. i faderens slagterforretning i Næstved
1942- 46, svend i samme 1946-53, overtaget detail
forretningen 1953.
Adr. Ringstedgade 15, Næstved.
Firma: K. Robert Christensen, Slagtermester,
Ringstedgade 15, Næstved.
Christensen, Karl Anker, slagtermester; f.
14/10 1924 i Stenstrup, Svendborg amt, søn af
slagtermester Evald Christensen; g. 1/4 1950 m.
Inga C., f. Hansen; udd. dels h. faderen 1940-43
og dels h. slagtermester Knud Hansen, Verninge
1943- 45, svendeprøve h. sidstnævnte (meget godt
og propert udført arbejde), videreført faderens
slagterforretning i Stenstrup i samarbejde m.
moderen s. 1945, overtaget slagtermester Verner
Andersen’s forretning i Nyborg 1952, moderni
seret samme 1957; medl. af best. f. Slagterme
sterforeningen f. Nyborg og Omegn 1953-55;
hobby: fodbold.
Adr. LI. Kongegade 2, Nyborg.
Firma: Kødkontanten, Mellemgade 24, Nyborg.

Christensen, Karl Eigil, slagtermester; f. 1/8
1927 i Bedsted, Thisted amt, søn af slagtermester
Chresten Christensen; g. 28/5 1950 m. Stinne C.,

L. Christensen
slagtermester
Sundby M.

f. Kristiansen; udd. h. slagtermester Søren Møl
ler Nielsen, Holstebro 1941-45, svend h. faderen
1946-48, derefter svend h. slagtermester Halvor
Hull, Bryrup, etabi. sig s. selvstændig slagter
mester i Thisted 1950; tildelt 3 1. præmier på
den internationale slagterfagudstilling i Amster
dam 1957; faglærer v. Thisted tekniske Skole,
skuemester v. svendeprøver.
Adr. Vestergade 53, Thisted.
Firma: Karl Eigil Christensen, Det kolde Bord,
Vestergade 53, Thisted.

Christensen, Knud, slagtermester; f. 21/7 1917
i Assens, søn af rentier Rasmus Christensen; g.
1945 m. Grethe C., f. Madsen; udd. h. slagter
mestrene Brdr. Olsen, Assens 1931-35, svende
brev 1935, svend 1935-45, overtaget nuværende
slagterforretning i Arhus — der sideløbende om
fatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
1945, udvidet forretningen m. nyopført pølse
mageri 1949; vareområde: kød og viktualier en
detail.
Adr. Langenæs Allé 5, Arhus.
Firma: Knud Christensen, Slagterforretning,
Mejlgade 5, Århus.
Christensen, Knud Olsen, slagtermester.
Firma: Kødbørsen v. Knud Christensen, Søn
dergade 69, Frederikshavn.
Christensen, Lauritz Svend, slagtermester; f.
12/3 1921 i Brande, Vejle amt, søn af slagter
mester Christen Viggo Christensen; g. 26/12 1948
m. Petra C., f. Nielsen; udd. h. slagtermester
Axel Hansen, Esbjerg 1936-40, svend h. lære
mesteren, iøvrigt ansat i Kolding Andels-Svineslagteri’s udsalg i Fredericia, h. slagtermester
Lars Larsen, Brande og h. slagtermester Peter
Petersen, Hammerum, frekventeret Teknologisk
Institut, Kbhvn. 1943, sammen m. faderen med
indehaver af nuværende slagterforretning i Ny
købing M. 1947, eneindehaver af samme s. 1956.
Adr. Algade 20, Nykøbing M.
Firma: V. Christensen & Søn, Slagterforret
ning, Algade 20, Nykøbing M.
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Christensen, Leo, slagtermester; f. 6/6 1905 i
Herning, søn af portør v. D.S.B. Albert Chri
stensen; g. 28/11 1933 m. Anne Christine C., f.
Olsen; udd. h. slagtermester Jens Ørgaard Niel
sen, Hørdum, svend h. læremesteren t. 1933,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Sundby
M. 1933, flyttet forretningen t. egen ejendom i
Sundby M. 1939; medl. af best. f. Nykøbing M.
Slagtermesterforening.
Adr. Sundby M.
Firma: Leo Christensen, Slagtermester, Sund
by M.

Christensen, Maltha, slagtermester; f. 24/9 1907
i Skæve sogn, Hjørring amt, søn af møller Chre
sten Christensen; g. 3/6 1934 m. Emma Johanne
C., f. Jakobsen; ansat h. slagtermester Højer,
Aså 1933 og h. slagtermester Knud Andreassen,
Nygade 6, Nørresundby 1934, ansat h. slagterme
ster Thorsø, Nørresundby off. Slagtehus, Nørre
sundby 1934-39, bestyrer af slagterforretning i
Kirkegade, Nørresundby f. slagtermester Kusk
Jensen, Ålborg 1939-41, indehaver af nævnte
slagterforretning 1941-46, slagtermester i Øster
Brønderslev 1946-48, indehaver af slagterforret
ningen Nygade 6, Nørresundby 1948-52, inde
haver af nuværende slagterforretning i Lind
holm — der sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — s. 1952, svendebrev
1948; vareområde: kød og viktualier en detail;
medstifter af Østvendsyssel Slagtermesterfor
ening 1946, kasserer i samme t. 1948.
Adr. Frank Rygårds Vej 6, Lindholm pr.
Nørresundby.
Firma: Maltha Christensen, Slagtermester,
Frank Rygårds Vej 6, Lindholm pr. Nørre
sundby.
Christensen, Mandrup, fabrikant, slagterme
ster; f. 9/7 1915 i Hellevad, Hjørring amt, søn af
gårdejer Chresten Christensen; g. 12/11 1939 m.
Erna M. C., f. Michaelsen; overtaget slagterme
ster Børge Jensen’s forretning i Næstved 1939,
flyttet forretningen t. nuværende adresse, Ringstedgade 50, Næstved, sideløbende grundlagt
slagterforretningerne, Ramsherred 23 og Mølle
parken, Næstved 1955-56, grundlagt pølsefabrik

N. M. Christensen
slagtermester
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og røgeri, Nordre Farimagsvej 18, Næstved 1956.
Adr. Militærvej 1, Næstved.
Firma: Mandrup Christensen, Pølsefabrik &
Røgeri, Nordre Farimagsvej 18, Næstved.

Christensen, Marius, slagtermester; f. 2/7 1914
i Outrup, Ribe amt, søn af slagtermester Jeppe
Christensen; g. 20/5 1945 m. Borghild C., f. Lau
ridsen; udd. i faderens slagterforretning i Ou
trup 1928-32, svend på Det off. Slagtehus, Tistrup
og i lærevirksomheden, overtaget sidstnævnte —
som faderen havde drevet i ca. 50 år og som
omfatter butik og pølsemageri — 1945, genn.
årene ombygget og moderniseret forretningen;
medl. af best. f. Outrup Håndværkerforening.
Adr. Outrup.
Firma: M. Christensen, Slagterforretning,
Outrup.
Christensen, Niels, slagtermester; f. 1/9 1906 i
Hørdum, Thisted amt, søn af slagtermester J. P.
Christensen; g. 3/5 1931 m. Inger Rafn C., f. Rafn
Langballe; udd. h. faderen, svendeprøve (Ny
købing M. off. Slagtehus, Nykøbing M.) 1924,
frekventeret Teknologisk Institut’s slagterkur
sus, Kbhvn., svend bl. a. i faderens slagterfor
retning i Nykøbing M., eneindehaver af samme
s. 1931; formd. f. Nykøbing M. Slagtermester
forening.
Adr. Nørregade 10, Nykøbing M.
Firma: Niels Christensen, Slagtermester, Nør
regade 10, Nykøbing M.

Christensen, Niels Christian Kaae, slagterme
ster; f. 22/12 1915 i Struer, søn af slagtermester
Søren Kaae Christensen; g. 3/10 1941 m. Elna
Agnete K. C., f. Hansen; udi. i faderens slagter
forretning i Struer 1933, svend h. slagtermester
M. A. Christensen, Kbhvn., etabl. sig s. selv
stændig slagtermester på Frdbg. 1947.
Adr. Østerbakken 6, Gentofte.
Firma: N. Kaae Christensen, Slagtermester,
Finsensvej 54, Kbhvn. F.
Christensen, Niels Linding, slagtermester; f.
11/11 1917 i Nordenskov, Øse sogn, Ribe amt, søn
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af landpostbud Jens Linding Christensen; g. 22/11
1942 m. Ella C., f. Rasmussen; udd. h. slagter
mester Chr. Jensen, Brande 1931-35, frekventeret
Brande tekniske Skole, svend bl. a. h. slagter
mestrene N. Th. Pedersen og Svend Vad — begge
Gørding, løst næringsbrev og overtaget nuvæ
rende slagterforretning i Nørre Nebel — der
omfatter butik, pølsemageri og slagtehus — 1944,
genn. årene ombygget og moderniseret samme —
sidst 1956; medl. af best. f. Nørre Nebel Hånd
værkerforening.
Adr. Bredgade 42, Nørre Nebel.
Firma: N. Linding Christensen, Slagterforret
ning, Bredgade 42, Nørre Nebel.
Christensen, Niels Madsen, slagtermester; f.
25/12 1923 i Storvorde, Alborg amt, søn af slag
termester Marinus Christensen; g. 28/4 1951 m.
Minna C., f. Møller Larsen; udd. dels h. faderen
og dels h. broderen slagtermester Søren Chri
stensen, Storvorde, etabi. sig s. selvstændig
slagtermester i Hjørring 1951.
Adr. Bispensgade 100 A, Hjørring.
Firma: Niels M. Christensen, Slagtermester,
Bispensgade 100 A, Hjørring.
Christensen, Niels Nørgaard, slagtermester; f.
7/1 1914 i Brovst, Hjørring amt, søn af gårdejer
Arndt Christensen; g. 9/4 1940 m. Elna C., f. An
dreasen; udd. h. slagtermester P. Jensen Chri
stensen, Brovst 1934-38, overtaget nuværende
slagterforretning m. pølsemageri i Halvrimmen
1938, genn. årene ombygget og moderniseret
samme, aflagt svende- og mesterprøve 1955.
Adr. Hovedgaden, Halvrimmen.
Firma: Halvrimmen Kød- & Pålægsforretning
v. Nørgaard Christensen, Halvrimmen.
Christensen, Normann, pølsemager; f. 7/11 1936
i Lemvig, søn af slagtermester Christen Chri
stensen, Lemvig; udd. s. slagter, pølsemager h.
slagtermester Johs. Beiter, Skjern.
Firma: Johs. Beiter, Slagter- & Pålægsforret
ning, Østergade 1, Skjern.

Christensen, Orla Vilhelm, slagtermester; f.
12/9 1914 i Kbhvn., søn af slagtermester Johan
Julius Christensen; g. 8/11 1935 m. Edith Harriet

O. V. Christensen
slagtermester
Fredericia

Franciska C., f. Kingo-Hansen; udd. h. slagter
mester Carl Nielsen, Kbhvn. 1928-32, svend h.
slagtermester Erhardt Osted, Hellerup 1932-33,
i kompagni m. slagtermester Johannes Hjalmar
Møller overtaget nuværende slagterforretning i
Kbhvn. 1933, eneindehaver af samme s. 1936.
Adr. Løvetandsvej 69, Brønshøj.
Firma: O. V. Christensen, Slagtermester,
Rantzausgade 21, Kbhvn. N.

Christensen, Oscar Erhardt, slagtermester; f.
7/3 1912 i Kettinge, Maribo amt, søn af slagter
mester Th. Christensen; g. 20/4 1941 m. Petrine
C., f. Ebbe; udd. h. slagtermester Gertsen,
Bandholm 1928-32, selvstændig slagtermester i
Sløsse 1932-41, overtaget nuværende slagterfor
retning i Øster Ulslev 1941.
Adr. Øster Ulslev.
Firma: Oscar Christensen, Slagtermester,
Øster Ulslev.
Christensen, Ove Verner, slagtermester; f. 3/5
1930 i Outrup, Ribe amt, søn af slagtermester
Jens Martellus Christensen; g. 31/5 1953 m. Anna
C., f. Jakobsen; udd. h. faderen 1944-48, aflagt
svendeprøve i Esbjerg (meget godt og propert
udført arbejde) 1952, frekventeret Teknologisk
Institut, Kbhvn. 1951, svend h. faderen samt h.
slagtermestrene C. J. Alber, Nordby, Fanø og
Anton Nielsen, Hjerting, overtaget slagtermester
Arne Marcussen’s forretning i Fredericia 1953,
erhvervet naboejendommen samt ombygget og
moderniseret forretningen m. tilhørende pølse
mageri 1955; hobby: lystfiskeri.
Adr. Havnepladsvej 126, Fredericia.
Firma: Verner Christensen, Slagtermester,
Havnepladsvej 124, Fredericia.
Christensen, Palle Ingemann, slagtermester; f.
22/7 1911 i Hinge, Viborg amt, søn af karetmager
Niels Peder Christensen; g. 6/6 1937 m. Ragna
Marie C., f. Andersen; udd. h. slagtermester
Christian Andersen, Nørskovlund pr. Hinge 192630, frekventeret Teknologisk Institut, Kbhvn.,
svend bl. a. h. slagtermestrene Salomon, Viborg
og Alfred Larsen, Gylling (3 år), overtaget nu
værende slagterforretning i Bording — der om-
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fatter butik, pølsemageri og slagtehus — 1936,
genn. årene ombygget og moderniseret samme.
Adr. Bredgade 8, Bording.
Firma: P. Ingemann Christensen, Slagterfor
retning, Bredgade 8, Bording.
Christensen, Peder Jensen, slagtermester; f.
20/6 1912 i Vadum, Ålborg amt, søn af slagter
Christian Christensen; g. 1935 m. Agnethe J. C.,
f. Christensen; udd. dels h. slagtermester Lars
Knudsen, Åbybro 1930-31, dels h. slagtermester
Peder Knudsen, Birkelse 1931-33 og dels h. slag
termester Christensen, Ålborg 1933-34, frekven
teret Teknologisk Institut, Kbhvn., overtaget nu
værende slagterforretning i Brovst — der omfat
ter butik, pølsemageri og slagtehus — 1935, genn.
årene ombygget og moderniseret forretningen;
medstifter af Vestvendsyssels Slagtermesterfor
ening.
Adr. Falborggade 1, Brovst.
Firma: Brovst Kød- & Pålægsforretning v.
P. Jensen Christensen, Falborggade 1, Brovst.

Christensen, Poul, slagtermester; f. 29/5 1917 i
Fåborg, søn af ejendomsmægler Møller Chri
stensen; g. 20/5 1956 m. Inger Johanne C., f.
Justesen; udd. h. slagtermester Moritz Levin,
Fåborg, pølsemager h. slagtermestrene Brdr.
Hansen, Slagelse (17 år), etabi. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Fåborg 1956.
Adr. Klostergade 4, Fåborg.
Firma: Pouls Kødudsalg, Priorensgade 38,
Fåborg.
Christensen, Poul Jensen, slagter; søn af slag
termester Peder Jensen Christensen; udd. s.
slagter og pølsemager i faderens slagterforret
ning i Brovst, svend i lærevirksomheden.
Firma: Brovst Kød- & Pålægsforretning v.
P. Jensen Christensen, Falborggade 1, Brovst.
Christensen, Robert, slagtermester, kreatur
handler; f. 27/2 1894 i Kalundborg, søn af slag
termester Søren Christensen; g. 6/8 1918 m. Inge
borg C., f. Nielsen; udd. h. faderen, svendebrev
1913, erhvervet ejendom og drevet eksportslagt

P. J. Christensen
slagter
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ning t. Kbhvn. 1918-38, overtaget slagtermester
Henriksen’s Eftf.s forretning i Næstved 1938, af
hændet samme t. sønnen Kaj Robert Christensen
1953, driver fortsat kreaturhandel og slagtning
en gros; formd. f. Næstved og Omegns Slagter
mesterforening, medl. af best. f. Sorø og Præstø
Amts Kreaturhandlerforening.
Adr. Ringstedgade 69, Næstved.
Firma: Robert Christensen, Kreaturhandler,
Ringstedgade 69, Næstved.
Christensen, Sejr Romled, slagtermester; f. 3/8
1925 i Lemvig, søn af slagtermester Christen
Christensen; g. 17/11 1946 m. Astrid C., f. Niel
sen; udd. h. slagtermester A. E. Jensen, Skive
1939-43, frekventeret Skive tekniske Skole, svend
bl.a. h. læremesteren, h. slagtermester Jacob
sen, Holstebro og h. slagtermester Erik Holm,
Lemvig 1945-48, optaget s. kompagnon i sidst
nævntes forretning — der omfatter butik og
pølsemageri — 1948; genn. årene ombygget og
moderniseret forretningen; medl. af best. f. Lem
vig Slagtermesterforening.
Adr. Romvej 23, Lemvig.
Firma: Holm & Sejr, Slagterforretning, Svirrebommen 4, Lemvig.

Christensen, Svend Aage, slagtermester; f. 29/4
1904 i Kolind, Århus amt, søn af slagtermester
Jens Christensen; g. 19/10 1930 m. Sigrid C., f.
Kristensen; udd. dels h. faderen og dels h. slag
termester O. Møller Andersen, Skive 1918-22,
svendebrev 1922, bestyrer af nuværende slagter
forretning i Skive 1922-29, overtaget samme —
der er grundlagt 1904 og sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1929;
vareområde: kød og viktualier en detail; medl.
af best. f. Skive og Omegns Slagtermesterfor
ening 1934-54.
Adr. Christiansgade 12, Skive.
Firma: Sv. Christensen, Slagtermester, Chri
stiansgade 12, Skive.
Christensen, Svend Aage, slagtermester; f. 8/9
1931 i Stenstrup, Svendborg amt, søn af slagter
mester Evald Christensen; g. 1/8 1953 m. Edit
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C., f. Petersen; arbejdsdreng h. faderen, udd.
dels h. slagtermester Aage Rasmussen, Svend
borg 1947-48, dels h. broderen slagtermester Karl
Anker Christensen, Stenstrup 1948-49 og 1951 og
dels h. slagtermestrene Brdr. Ohm, Svendborg
1950, aflagt svendeprøve i Svendborg (meget
godt og propert udført arbejde), i samarbejde m.
moderen videreført nuværende slagterforretning
i Stenstrup efter broderen s. 1952; hobby: fod
bold (aktiv spiller).
Adr. Stationsvej 43, Stenstrup.
Firma: Sv. Aa. Christensen, Slagtermester,
Stationsvej 43, Stenstrup.

Christensen, Svend Aage, slagtersvend; f. 26/5
1933, søn af slagtermester Harald Olvej Chri
stensen; realeksm., udd. s. pølsemager h. slagter
mester Kaj Johansen, Odense 1950-54, svend i
faderens slagterforretning i Odense.
Firma: Klaregades Kødudsalg v. H. Christen
sen, Klaregade 26, Odense.
Christensen, Svend Erik, direktør; f. 26/1 1903
i Odense, søn af ingeniør Carl Christensen; g.
26/12 1929 m. Ebba C., f. Hvedstrup; student
(Odense Katedralskole), frekventeret Handels
dagskolen, Odense, udd. i Langelands Korn,
Odense m. videreuddannelse i afdelingerne i
Danzig og Kbhvn., prokurist i firmaet T. G.
Krøyer, Nakskov, bogholder i Masnedsund Fedt
raffinaderi, Vordingborg, direktør f. Kødfoderfabrikken »Sjælland« A.m.b.A., Ortved pr. Ring
sted 1936; medl. af best. f. Hudecentralen, Glo
strup og f. Andelsslagteriernes Kødfoderfabrikker; jurisdiktionsformd. u. F.D.M.
Adr. Ortved pr. Ringsted.
Firma/: Kødf oderf abrikken »Sjælland« A.m.b.A.,
Ortved pr. Ringsted.
Christensen, Vera, slagtermester; f. i Fladholte, Sorø amt, datter af landmand Anders P.
Larsen; g. 11/10 1934 m. slagtermester Anders
Peter Christensen (død 1957); efter ægtefællens
død 1957 overtaget og videreført dennes slagter
forretning m. tilhørende ejendom i Høng — der
blev overtaget af ægtefællen 1942.

S. Aa. Christensen
slagtersvend
Odense

Adr. Hovedgaden 56, Høng.
Firma: A. P. Christensen, Slagterforretning,
Hovedgaden 56, Høng.
Christensen, Viggo, slagtermester, kreatur
handler; f. 31/8 1906 i Gudum, Ringkøbing amt,
søn af gårdejer Christian Christensen; g. 15/11
1929 m. Metha C., f. Nielsen; udd. v. og drevet
kreaturhandel, løst næringsbrev og overtaget
nuværende slagterforretning i Humlum — der
omfatter butik, pølsemageri og slagtehus — 1948,
ombygget og moderniseret samme 1957; kasserer
i Kreaturhandlerforeningen f. Holstebro og Om
egn.
Adr. Humlum.
Firma: Viggo Christensen, Slagtermester &
Kreaturhandler, Humlum.

Christensen, Viggo, slagtermester; f. 31/8 1913
i Århus, søn af drejer Carl Christensen; g. 5/2
1939 m. Ella C., f. Toftdal; udd. h. slagtermester
Schwemlein, Århus 1930-34, svendebrev 1934,
svend 1934-36, overtaget nuværende slagterfor
retning i Århus — der sideløbende omfatter
pølsemageri, elektrisk røgeri, kogeri og salteri
— 1936, udvidet og moderniseret forretningen —
sidst m. opsætning af air-condition — 1940-42-49;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Høj tofte vej 12, Risskov.
Firma: Kødhjørnet, Tordenskjoldsgade 66, År
hus.
Christensen, Viggo, slagtermester; f. 4/12 1920
i Skelskør, søn af arbejdsmand Ferd. Christen
sen; g. 22/1 1944 m. Ella C., f. Wollesen; udd. h.
slagtermester A. H. Schrøder, Korsør 1936-40,
svend h. slagtermester Chr. Norup, Kalundborg
og h. læremesteren 1940-56, etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Korsør 1956, sen. selv
stændig slagtermester i Skanderborg.
Firma: Viggo Christensen, Slagtermester, Ve
stervang 1, Skanderborg.
Christesen, Bendt, slagter; f. 2/10 1930 i Hop
trup, Haderslev amt, søn af slagtermester Char
ly Nicolai Christesen; g. 22/7 1951 m. Maria C.,
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B. Christesen
slagter
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f. Hviid; udd. h. slagtermester Chr. Vollstedt,
Haderslev, medarbejder i faderens slagterfor
retning i Hoptrup.
Firma: Charly Christesen, Slagterforretning,
Hoptrup.

57, redaktør af fagbladet »Kreaturhandleren«
1950-57.
Adr. Årup.
Firma: Anton Christiansen, Kreaturhandler,
Arup.

Christesen, Charly Nicolai, slagtermester; f.
10/8 1903 i U.S.A., søn af slagtermester Nicolai
Christesen; g. 29/10 1929 m. Mary C., f. Juhl;
udd. h. slagtermester Sohnemann, Åbenrå 191922, aflagt svendeprøve, svend bl. a. h. slagter
mestrene Ludv. Vollstedt og Hans Nielsen —
begge Haderslev, iøvrigt svend i Åkirkeby, løst
næringsbrev og overtaget nuværende slagter
forretning i Hoptrup — der omfatter butik og
pølsemageri — efter moderen 1927; medl. af
best. f. Haderslev Amts Slagtermesterforening.
Adr. Hoptrup.
Firma: Charly Christesen, Slagterforretning,
Hoptrup.

Christiansen, Carl, slagtermester; f. 18/4 1898 i
Holbæk, søn af hestehandler Christian Christian
sen; g. 1920 m. Astrid C., f. Jensen; udd. h. slag
termester Harry Olsen, Holbæk 1912-16, svend
bl. a. i Esrum, Ålborg og Randers, etabi. sig s.
selvstændig slagtermester i Vipperød 1921, dre
vet slagterforretning i Hillerød 1925-36 og i
Skævinge 1936-46 samt hestehandel i Hillerød
1946-52 og i Esrum 1952, overtaget slagtermester
Gerner Olsen’s forretning i Helsingør 1953.
Adr. Esrum.
Firma: Emil Friis’ Eftf. v. Carl Christiansen,
Slagterforretning, Torvet 1, Helsingør.

Christiansen, Andreas Peter, slagtermester; f.
2/4 1929 i Haderslev, søn af slagtermester Jakob
Christian Christiansen; g. 4/11 1951 m. Henny C.,
f. Thomsen; udd. h. slagtermester E. Lampe,
Haderslev 1944-48, frekventeret Haderslev tek
niske Skole, svend bl. a. h. slagtermestrene
Schmidt, Fredericia, Hans Følsted, Gram og
Magnus Nielsen, Århus samt i faderens slagter
forretning i Haderslev, løst næringsbrev og
overtaget sidstnævnte — der er grundlagt s.
hesteslagteri 1926 og omfatter butik og pølse
mageri — 1951, genn. årene moderniseret for
retningen; vareområde: alt i kød og pålæg.
Adr. Torvet 11, Haderslev.
Firma: Torvets Slagterforretning, Torvet 11,
Haderslev.
Christiansen, Anton, kreaturhandler; f. 8/5 1891
i Skamby, Odense amt, søn af gårdejer Christian
Christiansen; udd. v. landvæsen, frekventeret
Vejstrup Højskole og Dalum Landbrugsskole,
udd. s. kontrolassistent, gennemgået regnskabs
kursus 1921, kreaturhandler s. 1922; formd. f.
Fyns Stifts Kreaturhandlerforening s. 1935,
formd. f. Kreaturhandlernes Landsforening 1948-

Christiansen, Carl Vilhelm, slagtermester; f.
5/11 1910 i Århus, søn af snedker Christian Carl
Vilhelm Christiansen; g. 13/9 1939 m. Edith C.,
f. Larsen; realeksm., udd. h. slagtermester Oscar
Møbius, Århus 1928-32, aflagt svendeprøve i År
hus (godt og propert udført arbejde), svend h.
slagtermestrene Andreas Franke, Svendborg (ca.
11 år) og Brdr. Ohm, Svendborg (3 år), etabi. sig
s. selvstændig slagtermester i Svendborg 1948,
indehaver af nuværende slagterforretning i
Svendborg s. 1955; hobby: frimærker.
Adr. Lundevej 48, Svendborg.
Firma: C. V. Christiansen, Slagtermester, Gerritsgade 37, Svendborg.
Christiansen, Charly Niels, slagter; søn af
slagtermester Richard Johan Christiansen; udd.
i faderens slagterforretning i Esbjerg, svend i
samme.
Firma: Rich. Christiansen, Slagterforretning,
Nygårdsvej 46, Esbjerg.
Christiansen, Christian Hansen, slagtermester;
f. 11/12 1905 i Brørup, Ribe amt, søn af slagter
mester Carl Christiansen; udd. i faderens slag
terforretning i Brørup 1920-24, frekventeret Tek-
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nologisk Institut, Kbhvn., svend i lærevirksom
heden, overtaget samme — der omfatter butik og
pølsemageri — 1933, genn. årene ombygget og
moderniseret forretningen.
Adr. Søndergade 15, Brørup.
Firma: Chr. H. Christiansen, Slagterforretning,
Søndergade 15, Brørup.
Christiansen, Christian Jessen, slagtermester;
f. 27/11 1912 i Kliplev, Åbenrå amt, søn af gård
ejer Christian Christiansen; g. 25/4 1937 m. El
vira C., f. Henrichsen; udd. h. slagtermester
Jess Philipsen, Åbenrå 1926-30, svendebrev 1930,
pølsemager- og butikssvend h. slagtermester Kn.
Salomonsen, Viborg 1935-47, overtaget nuværen
de slagterforretning i Kjellerup — der side
løbende omfatter pølsemageri, kogeri og salteri
— 1947; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Vestergade 10, Kjellerup.
Firma: Chr. J. Christiansen, Slagtermester,
Vestergade 10, Kjellerup.
Christiansen, Christian Thimes, slagtermester;
f. 29/8 1894 i Nørre Bork, Ringkøbing amt, søn
af gårdejer Peder Thimes Christiansen; g. 16/4
1920 m. Anna C., f. Pedersen; udd. og virket v.
hjemmeslagtning og handel, erhvervet nuværen
de ejendom i Rækker Mølle og indrettet slagter
butik, pølsemageri og slagtehus i samme 1919,
genn. årene ombygget og moderniseret forret
ningen; genn. en årrække medl. af best. f.
Skjern, Tarm og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Rækker Mølle pr. Sædding.
Firma: Ch. Th. Christiansen, Slagtermester,
Rækker Mølle pr. Sædding.

Christiansen, Eyvind, slagtermester; f. 17/9
1924 i Slagelse, søn af pølsemester Aage Chri
stiansen; g. 6/3 1954 m. Emmy C., f. Andersen;
udd. s. pølsemager på Slagelse Andels-Svine
slagteri, Slagelse 1940-44, svendebrev 1944, svend
i lærevirksomheden t. 1946 og påny 1947-48,
svend i slagteriudsalget i Slagelse samt h. slag
termester Gaffron Poulsen, Slagelse 1949-56,
etabi. sig s. selvstændig slagtermester i Slagelse
1956.

C. V. Christiansen
slagtermester
Svendborg

Adr. Lindevej 1, Slagelse.
Firma: Eyvind Christiansen, Slagtermester,
Smedegade 15, Slagelse.
Christiansen, Freddy Johan, slagter; søn af
slagtermester Richard Johan Christiansen; udd.
i faderens slagterforretning i Esbjerg, svend i
samme.
Firma: Rich. Christiansen, Slagterforretning,
Nygårdsvej 46, Esbjerg.
Christiansen, Frederik, slagtermester; f. 9/9
1916 i Sallinge, Svendborg amt, søn af kroejer
Ole Christiansen; g. 5/4 1954 m. Marie C., f. Niel
sen; udd. h. slagtermester Rasmus Hansen, Ellinge, ansat bl. a. h. slagtermester Aage Peder
sen, Holmstrup, medarbejder i lærevirksom
heden — der omfatter aim. landslagterforretning
m. opkøb af kreaturer t. slagtning t. egen for
retning og t. salg på Odense Kvægtorv — s. 1941.
Adr. Ellinge pr. Ferritslev F.
Firma: Rasmus Hansen, Slagtermester, Ellinge
pr. Ferritslev F.
Christiansen, Frimoth, slagtermester; f. 29/4
1905 i St. Havelse, Frederiksborg amt, søn af
karetmager H. P. Christiansen; g. 9/3 1926 m.
Karla C., f. Nielsen; udd. h. slagtermester Laur.
Larsen, Lynæs pr. Hundested 1919-23, grundlagt
nuværende slagterforretning i Frederikssund
1925; formd. f. Frederikssund og Omegns Slag
termesterforretning s. 1956.
Adr. Jernbanegade 42, Frederikssund.
Firma: Frimoth Christiansen, Kød- & Flæskeudsalg, Jernbanegade 42, Frederikssund.
Christiansen, Geo, slagtermester; f. 12/6 1909 i
Skagen, Hjørring amt, søn af kgl. vejer og må
ler Knud Nicolai Christiansen; g. 6/5 1933 m.
Elly C., f. Michaelsen; udd. h. slagtermester
Laurids Sørensen, Ålborg 1925-29, svendebrev
1929, svend og sen. mestersvend h. læremeste
ren 1929-50, bestyrer af slagteriudsalg i Had
sund 1950-53, overtaget nuværende slagterforret
ning i Hadsund — der er grundlagt 1948 og
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri
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og salteri — 1953; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Østergårde pr. Hadsund.
Firma: Vestergades Slagterforretning v. G.
Christiansen, Vestergade 16, Hadsund.

Christiansen, Guldberg, slagtermester.
Firma: Guldberg Christiansen, En gros Slag
ter, Thorsø.

Christiansen, Hartvig Ingemann, slagterme
ster; f. 15/9 1909 i Køge, søn af ølkusk J. P. Chri
stiansen; g. 23/6 1940 m. Karen C., f. Christian
sen; udd. på Køge Andels-Svineslagteri, Køge
1926-30, svend i lærevirksomheden t. 1932 og på
Nakskov Slagteri, Nakskov 1932-35, indehaver af
Køge Slagteriudsalg, Fakse 1938-46, overtaget
slagtermester Egon Berntsen’s forretning i Ny
råd 1946.
Adr. Nyråd pr. Vordingborg.
Firma: Nyråd Kødudsalg, Nyråd pr. Vording
borg.
Christiansen, Holger, slagtermester; f. 29/8
1890 i Kærby, Holbæk amt, søn af slagtermester
Niels Christiansen; g. 3/5 1917 m. Elna C., f. Pe
tersen; udd. i faderens slagterforretning i Rørby
pr. Kalundborg, overtaget samme 1932.
Adr. Rørby pr. Kalundborg.
Firma: H. Christiansen, Slagtermester, Rørby
pr. Kalundborg.

Christiansen, J. P., slagtermester.
Adr. Helligkorsgade 2, Kolding.
Christiansen, Jens Ejvind, slagtermester; f. 24/9
1921 i Randers, søn af slagtermester Chresten
Christiansen; g. 21/6 1947 m. Edith C., f. Elgaard;
udd. i faderens slagterforretning i Arhus 1935-39,
svendebrev 1939, svend i lærevirksomheden 193953, overtaget samme — der er grundlagt af fa
deren 1922 og sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1953; vareområde:
kød og viktualier en detail samt dybfrosne varer
fra konservator; kasserer f. Arhus Slagtermesterforening’s byggefond og juleglæde.

F. Christiansen
slagtermester
Frederikssund

Adr. Ingerslevs Boulevard 19, Arhus.
Firma: Chr. Christiansen, Slagterforretning,
Ingerslevs Boulevard 19, Arhus.

Christiansen, Leif Gerhardt, slagter; søn af
slagtermester Richard Johan Christiansen; udd.
i faderens slagterforretning i Esbjerg, svend i
samme.
Firma: Rich. Christiansen, Slagterforretning,
Nygårdsvej 46, Esbjerg.

Christiansen, Niels Heinrich, adm. direktør; f.
8/11 1906 i Tønder, søn af Peter Christiansen; g.
22/8 1934 m. Ingeborg C., f. Michelsen; realeksm.
(Tønder) 1923, udd. i Nordslesvigs Bank, Tønder
t. 1926, volontør i Schenker & Co. A/S, Flens
borg 1927, filialbestyrer f. samme i Padborg 1933,
medl. af best. f. Schenker & Co. A/S, Danmark
1941, sammen m. direktør N. K. Jensen, Kbhvn.
grundlagt Danexim A/S — der har hovedafd. i
Padborg og filialer i Kbhvn., Esbjerg, Frede
rikshavn, Kruså og Flensborg og omfatter spe
dition og internationale transporter m. letfor
dærvelige varer og levende kvæg s. speciale —
1945 og Dansk Køletransit A/S, Padborg — der
omfatter aut. kølehus og isfabrik — 1953, adm.
direktør f. begge og formd. f. best. f. Danexim
A/S, till, indehaver af Danexim I/S, Padborg.
Adr. Valdemarsgade 5, Padborg.
Firma: Danexim A/S, Spedition & Interna
tionale Transporter, Padborg.
Christiansen, Otto, slagtermester; f. 6/11 1917 i
Rudkøbing, søn af slagtermester Christian Olsen
Christiansen; g. 1942 m. Mary C., f. Ditlev Han
sen; udd. h. slagtermester Sørensen, Rudkøbing
Slagtehus, Rudkøbing 1932-36, svend i lærevirk
somheden, på Svendborg Andels-Svineslagteri,
Svendborg og h. slagtermestrene Wilh. Bluhm,
Odense og H. C. Hansen, Bøstrup pr. Lejbølle,
overtaget sidstnævntes forretning — der side
løbende omfatter slagtehus og pølsemageri samt
landtur — 1947; hobby: jagt.
Adr. Bøstrup pr. Lejbølle.
Firma: Bøstrup Slagterforretning v. Otto Chri
stiansen, Bøstrup pr. Lejbølle.
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Christiansen, Peter, slagtermester; f. 3/6 1917 i
Dalum, Odense amt, søn af banearbejder Peter
Christiansen; g. 2/11 1939 m. Ruth C., f. Larsen;
udd. på Niels Johansen’s Kødvarefabrik, Odense
1933-37, svend i lærevirksomheden, mester h.
slagtermester Urban Sørensen, Nyborg og i A/S
Aug. Olsen & Søn, Kbhvn., iøvrigt rejsende f.
tarmfirmaet Jens Rasmussen, Odense, etabi. sig
s. selvstændig slagtermester i Bolbro 1955; lærer
v. Skive tekniske Skole 1946-49.
Adr. Middelfartvej 54, Bolbro.
Firma: Peter Christiansen, Slagtermester, Mid
delfartvej 54, Bolbro.
Christiansen, Richard Johan, slagtermester; f.
31/10 1905 i Esbjerg, søn af slagtermester Niels
Christian Christiansen; g. 17/12 1930 m. Gerda C.,
f. Møller; udd. h. faderen 1919-23, svend bl. a.
på Esbjerg Eksportslagteri, Esbjerg og i lære
virksomheden, iøvrigt drevet handel m. slagtede
og levende kreaturer f. egen regning, løst næ
ringsbrev og etabi. sig s. selvstændig slagter
mester i Esbjerg 1937, opført nuværende mo
derne slagterforretning i Esbjerg — der omfat
ter butik og pølsemageri — 1951; genn. en del
år medl. af best. f. Esbjerg og Omegns Slagter
mesterforening.
Adr. Finsensgade 32, Esbjerg.
Firma: Rich. Christiansen, Slagterforretning,
Nygårdsvej 46, Esbjerg.
Christiansen, Sigurd, slagtermester; f. 30/1 1905
i Hvejsel, Vejle amt, søn af husmand Carl Chri
stiansen; g. 23/9 1935 m. Kirstine C., f. Hansen;
udd. s. fodermester, herunder lært at slagte
smådyr, overtaget slagtermester Peter Thom
sen’s forretning i Barrit 1935, overtaget nuværen
de ejendom i Vrigsted og ombygget samme t.
slagterforretning m. slagtehus og pølsemageri
1937, kører sideløbende »kødtur«, svendeprøve
(Vrigsted) 1953; revisor i Bjerre Herreds Slagter
mesterforening s. 1954.
Adr. Vrigsted.
Firma: Vrigsted Slagterforretning v. Sigurd
Christiansen, Vrigsted.

S. Christiansen
slagtermester
Vrigsted

Christiansen, Valdemar Johan, slagtermester;
f. 13/10 1905 i Svendborg, søn af slagtermester
Hans Christian Christiansen; udd. dels h. fade
ren og dels h. slagtermester P. V. Christensen,
Nørresundby 1920-24, udi. h. slagtermester M.
Levin, Fåborg, svendeprøve (Fåborg), etabi. sig
s. selvstændig slagtermester m. salg af kød fra
trækvogn og torvebod i Svendborg 1925, side
løbende drevet handel m. levende kreaturer,
udelukkende drevet kreaturhandel 1940-43, der
efter påny slagtermester m. salg af kød fra
trækvogn og sen. fra bil på Drejø og i Svend
borg, opført nuværende moderne opbevaringsog arbejdslokaler m. køleanlæg og maskiner i
Svendborg 1953.
Adr. Pasopvej 22, Svendborg.
Firma: V. Christiansen, Slagtermester, Pasop
vej 22, Svendborg.
Christoffersen, Pierre, slagtermester, bestyrer;
f. 17/1 1924 i Frankrig, søn af arbejdsmand Ma
rius Christoffersen; g. 22/7 1951 m. Elise C., f.
Larsen; udd. h. slagtermester Carl Mortensen,
Glostrup 1938-42, ansat på Grindsted Slagteri,
Grindsted, svend i Frederikssund Andels-Svineslagteri’s Udsalg, Herlev 1948, bestyrer af sam
me s. 1954.
Adr. Baneløkken 22, Herlev.
Firma: Frederikssund Andels-Svineslagteri’s
Udsalg, Herlev Hovedgade 105, Herlev.

Christophersen, Viggo, slagtermester; f. 15/3
1915 i Borup, Kbhvn.s amt, søn af købmand
August Christopher Christophersen; g. 27/10 1938
m. Erna C., f. Nielsen; udi. h. slagtermester H.
Svendsen, Fakse Ladeplads 1933, svend h. slag
termester Johan Bekker, Kbhvn. t. 1936, etabi.
sig s. selvstændig slagtermester i Kbhvn. 1936,
overtaget nuværende slagterforretning i Kbhvn.
1939.
Adr. Amager Landevej 110, Kastrup.
Firma: V. Christophersen, Slagtermester,
Dronningensgade 55, Kbhvn. K.
Clasen, Ingeborg, slagtermester; f. i Slagelse,
datter af slagtermester Fr. Clasen; overtaget nu-
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værende slagterforretning i Slagelse — der er
grundlagt af faderen 1886 — efter broderen slag
termester Olaf Clasens død 1949, viderefører for
retningen m. nevøen slagtermester Heinrich Møl
ler s. leder.
Firma: Olaf Clasen’s Kødudsalg, Jernbanegade
6, Slagelse.

1929, udd. s. pølsemager i samme, optaget s.
kompagnon i virksomheden 1935, grundlagt nu
værende specialvirksomhed i Odense — der bl.
a. omfatter tarme og krydderier en gros men
iøvrigt alt indenfor slagterbranchen — 1945.
Adr. Vestergade 76, Odense.
Firma: Dana-Tarm v. Hugo Clausen, Vester
gade 76, Odense.

Clausen, Axel, slagtermester; f. 22/7 1905 i
Vester Sottrup, Sønderborg amt, søn af murer
mester Jens Clausen; g. 22/8 1928 m. Kathrine C.,
f. Larsen; udd. h. slagtermester Mikkelsen, Ve
ster Sottrup 1919-22, frekventeret Sønderborg
tekniske Skole, svend bl. a. h. slagtermestrene
Franke, Sønderborg og Nielsen, Haderslev, løst
næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig slagter
mester i Haderslev 1935, overtaget nuværende
slagterforretning m. pølsemageri i nyopført
ejendom i Haderslev 1950; genn. en årrække
medl. af best. f. Haderslev og Omegns Slagter
mesterforening.
Adr. Simmerstedvej 41 A, Haderslev.
Firma: Axel Clausen, Slagtermester, Simmer
stedvej 41 A, Haderslev.

Clausen, Sigfred Møller, slagtermester; f. 11/6
1926 i Fjerritslev, Thisted amt, søn af arbejds
mand Jens Peder Clausen; g. 28/7 1951 m. Anna
Grethe C., f. Steffensen; udd. på Fjerritslev
Andels-Svineslagteri, Fjerritslev 1944-48, fre
kventeret Fjerritslev Handelsskole og Teknolo
gisk Institut, Kbhvn., svend og pølsemager i
lærevirksomheden, overtaget nuværende slag
terforretning m. slagtehus og pølsemageri i
Moseby pr. Kås — der er ombygget og moder
niseret ca. 1950 — 1954; medl. af best. f. Moseby
Borgerforening og f. Jetsmark Sogns Sygekasse.
Adr. Moseby pr. Kås.
Firma: Sigfred Clausen, Slagterforretning,
Moseby pr. Kås.

Clausen, Hans, slagtermester; f. 13/9 1909 i
Ejby, Odense amt, søn af sadelmager Claus
Clausen; g. 9/4 1936 m. Karen Julie C., f. Han
sen; udd. h. slagtermester Chr. Pedersen, Glams
bjerg 1924-28, svend h. slagtermester Jens Ras
mussen, Højrup 1928-30 og h. slagtermester P.
Chr. Petersen, Ejby 1930-33, derefter svend i
Odense og Ryslinge, etabi. sig s. selvstændig
slagtermester i Bogense 1935, overtaget nuvæ
rende slagterforretning i Kbhvn. 1944.
Adr. Bentzonsvej 2, Kbhvn. F.
Firma: Hans Clausen, Slagtermester, Blågårds
gade 1, Kbhvn. N.
Clausen, Hugo, grosserer; f. 6/6 1899 i Randers,
søn af garver Niels Clausen; g. 11/12 1931 m. Me
rete C., f. Johansen; realeksm., udd. s. kommis
i firmaet C. W. Jensen’s Eftf., Vejle, kommis
bl. a. h. købmand Aksel B. Lange, Frederiks
sund, salgschauffør h. svigerfaderen i N. Johan
sen’s statskontrollerede Kødvarefabrik, Odense
24

Cohn, Arne, slagtermester.
Firma: Vanløse Fedevareforretning, Alekistevej 81, Vanløse.

Correll, Frits, slagtermester; f. 30/4 1888 i Al
sted, Sorø amt, søn af slagtermester Jørgen Cor
rell; g. 1909 m. Anna C., f. Jensen; udd. h. slag
termester Bruun, Fredericia, svend bl. a. i Es
bjerg og Svendborg, drevet slagterforretning i
Sorø 1909-24 og i Vordingborg 1924-25, overtaget
slagtermester Hans Jensen’s forretning i Ring
sted 1925, iøvrigt udvidet samme m. filial i Ring
sted; tidl. medl. af best. f. Ringsted og Omegns
Slagtermesterforening.
Adr. Sankt Hans Gade 11, Ringsted.
Firma: Chr. Correll, Slagtermester, Sankt Hans
Gade 11 & Sankt Bendts Gade 2, Ringsted.

Correll, Jens Christian, slagtermester; f. 13/3
1915 i Sorø, søn af slagtermester Frits Correll;
g. 6/2 1938 m. Astrid C., f. Jørgensen; udd. dels
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S. M. Clausen
slagtermester
Moseby

T. Dahl
slagtermester
Esbjerg

E. Dall
slagtermester
Vejen

i faderens slagterforretning i Sorø og dels h.
slagtermester Thierbach, Haderslev 1929-33, med
arbejder i faderens slagterforretninger i Ring
sted, medindehaver af samme 1937, overtaget for
retningerne 1952.
Adr. Jyllandsgade 15, Ringsted.
Firma: Chr. Correll, Slagtermester, Sankt Hans
Gade 11 & Sankt Bendts Gade 2, Ringsted.
Correll, Leif, stadsdyrlæge.
Adr. Fruegade 16, Slagelse.

Dahl, Lars, slagter; f. 22/5 1924 i Espe, Svend
borg amt, søn af boelsmand Marius Dahl; g.
1949 m. Molly D., f. Jacobsen (datter af slagter
mester Aage Jacobsen, Rudme); udd. h. sviger
faderen 1939-43, svendeprøve (Ringe), svend h.
slagtermestrene Brdr. Ohm, Svendborg og Sofus
Hansen, Skallebølle, medarbejder i svigerfade
rens slagterforretning i Rudme s. 1944.
Adr. Rudme.
Firma: Rudme Slagterforretning v. Aage Ja
cobsen, Rudme.
Dahl, Theodor, slagtermester; f. 9/2 1919 i
Horsens, søn af smedemester Mads Christian
Dahl; g. 1/11 1941 m. Irma D., f. Albrecht; udd.
h. slagtermester Heinrich Schumann, Egernsund
1933-37, frekventeret Broager tekniske Skole,
svend bl. a. h. slagtermestrene Otto Petersen,
Åbenrå, H. Henriksen, Brørup, Parelius, Brørup
Eksportslagteri, Brørup, Parellus, Sønderborg
og Marburger, Sønderborg, på Esbjerg Andels
slagteri, Esbjerg og h. slagtermestrene Franz
Pacharzina, Esbjerg, Richard Christiansen, Es
bjerg og Henry Hansen, Esbjerg, løst nærings
brev og overtaget nuværende slagterforretning
i Esbjerg — der omfatter butik og pølsemageri
— 1943, genn. årene ombygget og moderniseret
samme; medl. af best. f. Esbjerg og Omegns
Slagtermesterforening.
Adr. Baggesens Allé 40, Esbjerg.
Firma: Th. Dahl, Slagtermester, Skolegade 74,
Esbjerg.

F. Dall
slagtermester
Vejen

Dalgaard, Hans Jørgen Richard, slagtermester;
f. 6/7 1925 i Kbhvn.; g. 11/8 1946 m. Ester D., f.
Larsen; udd. h. slagtermester Henry Honoré,
Fredericia 1940-45, svendeprøve (Fredericia),
svend i Århus Flæskehal, Århus samt h. slagter
mestrene L. P. Rasmussen, A. Jensen og Kaj Th.
Raben — alle Fredericia, kørt landtur f. slagter
mester Frits Grundt, Fredericia, overtaget slag
termester Herman Honoré’s forretning i Frede
ricia — der sideløbende omfatter pølsemageri —
1947; genn. 6 år formd. f. slagtersvendenes fag
lige afd., Fredericia; tropsfører f. Det danske
Spejderkorps, Fredericia.
Adr. Prinsensgade 56, Fredericia.
Firma: Hans Jørgen Dalgaard, Slagtermester,
Dronningensgade 33, Fredericia.

Dall, Ejner, slagtermester; f. 15/9 1922 i Vejen,
Ribe amt, søn af slagtermester Peter Dall; g.
23/4 1949 m. Olga D., f. Jepsen; udd. i faderens
slagterforretning i Vejen 1936-40, svendeprøve
(Vejen), frekventeret Teknologisk Institut,
Kbhvn., svend i lærevirksomheden, i kompagni
m. broderen slagtermester Frits Dall overtaget
samme — der omfatter butik, pølsemageri og
slagtehus — 1956, genn. årene ombygget og mo
derniseret forretningen.
Adr. Nørregade 84, Vejen.
Firma: Brdr. Dall, Kød- & Pålægsforretning,
Nørregade 77, Vejen.
Dall, Frits, slagtermester; f. 4/3 1918 i Vejen,
Ribe amt, søn af slagtermester Peter Dall; g. m.
Grethe D., f. Sørensen; udd. h. faderen, svende
prøve (Vejen) 1936, frekventeret Teknologisk In
stitut, Kbhvn., svend i faderens slagterforret
ning i Vejen, i kompagni m. broderen slagter
mester Ejner Dall overtaget samme — der om
fatter butik, pølsemageri og slagtehus — 1956,
genn. årene ombygget og moderniseret forret
ningen.
Adr. Nørregade 77, Vejen.
Firma: Brdr. Dall, Kød- & Pålægsforretning,
Nørregade 77, Vejen.
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H. Dall
slagtermester
Bryrup

J. J. Dam
slagtermester
Horsens

P. Dall
slagtermester
Vejen

Dall, Hans, slagtermester; f. 4/11 1927 i Vejen,
Ribe amt, søn af slagtermester Peter Dall; g.
2/3 1952 m. Elise D., f. Iversen; udd. h. faderen
1942-46, svendeprøve (Vejen), frekventeret Tek
nologisk Institut, Kbhvn. 1948, svend h. faderen,
på Rødding Andelsslagteri, Rødding og h. slag
termester Svend Raben, Kolding, overtaget slag
termester Gorm Nielsen’s forretning i Kolding
1952, drevet samme t. 1957, derefter svend i fir
maet Hans Krøller & Co., Kolding, overtaget
slagtermester Halvor Hull’s forretning i Bryrup
— der sideløbende omfatter slagtehus og pølse
mageri samt landtur — 1957; hobby: jagt og
fiskeri.
Adr. Bryrup.
Firma: Hans Dall, Slagtermester, Bryrup.

Dall, Peter, slagtermester; f. 13/5 1884 i Vejen,
Ribe amt, søn af slagtermester Christian Dall; g.
13/10 1912 m. Maren D., f. Jepsen; udd. i fade
rens slagterforretning i Vejen 1898-1902, svende
prøve (Kolding) 1902, svend bl. a. i Arhus, stu
die- og arbejdsophold i U.S.A., iøvrigt ansat i
lærevirksomheden, overtaget samme — der om
fatter butik, pølsemageri og slagtehus — 1912,
genn. årene ombygget og moderniseret forret
ningen, overdraget samme t. sønnerne Ejner og
Frits Dall 1956; genn. en årrække medl. af
best, f., kasserer i og formd. f. Sydjydsk Slagtermestçrforening.
Adr. Bakkevej 4, Vejen.
Firma: Brdr. Dall, Kød- & Pålægsforretning,
Nørregade 77, Vejen.
Dalsgaard, Tage, slagtermester; f. 24/8 1909 i
Dølby, Viborg amt, søn af gårdejer Niels Dals
gaard; g. 30/10 1936 m. Anna Marie D., f. Niel
sen; hjemmeslagter 1929-34, grundlagt nuværen
de slagterforretning i Hem 1934, udvidet og mo
derniseret butikslokalet samt indrettet nyt pøl
semageri, røgeri; kogeri og salteri — 1957; vare
område: kød og viktualier en detail fra butik og
vogn; medl. af best. f. Skive og Omegns Slagter
mesterforening 1951-55, formd. f. Hem og Om
egns Borgerforening.
Adr. Hem.

P. H. Damm
slagtermester
Lysabild

Firma: Hem Slagterforretning v. Tage Dals
gaard, Hem.
Dam, Jørgen Julius, slagtermester; f. 27/4 1917
i Horsens, søn af fhv. renholdningsforvalter Si
mon Dam; g. 13/3 1954 m. Edith D., f. Schelde;
udd. h. slagtermestrene Rasmus Bach, Stensballe
og Chr. Jensen, Horsens 1933-37, svendebrev
1937, frekventeret Teknologisk Institut, Kbhvn.
1937, svend 1937-40, grundlagt nuværende slagter
forretning i Horsens 1940, udvidet og modernise
ret samme m. nyt pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri 1955; vareområde: kød og viktualier en
detail samt dybfrosne varer fra konservator;
genn. en årrække formd. f. Horsens og Omegns
Slagtermesterforening, p.t. medl. af best. f. sam
me; medl. af Dansk Broderorden.
Adr. Sundvej 18 C, Horsens.
Firma: Jørgen Dam, Slagtermester, Sundvej
18 C, Horsens.

Damgaard, Aage, slagtermester; f. 1/6 1911 i
Klakring, Vejle amt, søn af fhv. togfører Sofus
Nielsen Damgaard; g. 25/3 1934 m. Vera Rigmor
D., f. Madsen; udd. h. slagtermester Ebbesen,
Juelsminde 1925-29, svendebrev 1929, svend 192933, etabi. sig s. selvstændig slagtermester i Øst
birk 1933, forpagter af nuværende slagterforret
ning i Brædstrup 1953-56, overtaget samme — der
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — m. tilhørende ejendom 1956; vareom
råde: kød og viktualier en detail.
Adr. Brædstrup.
Firma: Aage Damgaard, Slagtermester, Bræd
strup.
Damgaard, Christen, kreaturhandler; f. 16/8
1910 i Hjerm, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Th. Damgaard; g. 2/4 1942 m. Ingeborg D., f.
Sørensen; kontrolassistent i Holbæk amt, krea
turhandler i Føllenslev s. 1939; medl. af best. f.
Kreaturhandlerforeningen f. Holbæk Amt, kas
serer s. 1952.
Adr. Føllenslev.
Firma: Chr. Damgaard, Keaturhandler, Føl
lenslev.
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H. A. Darholt
slagtermester
Kbhvn. S.

C.

P. Davidsen
slagtermester
Give

S. Dehli
slagtermester
Strøby

Damm, Peter Christian, slagtermester; f. 1/11
1911 i Tinglev, Tønder amt, søn af gårdejer Peter
Christian Damm; g. 27/10 1939 m. Marie D., f.
Andersen; udd. h. slagtermester Lauritz Nielsen,
Højer 1926-30, frekventeret Højer tekniske Skole,
svend bl. a. i Sydamerika (4 år) samt h. slagter
mestrene Jens Jensen, Avnbøl og Elley, Kværs
pr. Tørsbøl, løst næringsbrev og overtaget slag
termester Andreas Nielsen’s forretning i Husum
pr. Ballum — der omfatter butik, pølsemageri og
slagtehus — 1939, genn. årene ombygget og mo
derniseret forretningen.
Adr. Husum pr. Ballum.
Firma: Peter Damm, Slagteri & Pølsemageri,
Husum pr. Ballum.
Damm, Peter Hansen, slagtermester; f. 14/9 1928
i Lysabild, Als, søn af slagtermester Christian
Hansen Damm; g. 14/1 1956 m. Margarethe D., f.
Diederichsen; udd. i faderens slagterforretning i
Lysabild 1943-47, svend bl. a. h. slagtermestrene
Lücke, Sønderborg, Sørensen, Brædstrup og
Jepsen, Sønderborg samt i lærevirksomheden,
overtaget sidstnævnte — der omfatter butik,
pølsemageri og slagtehus — efter faderens død
1957, løst næringsbrev 1956.
Adr. Lysabild pr. Skovby, Als.
Firma: Peter Hansen Damm, Slagteri & Pølse
mageri, Lysabild pr. Skovby, Als.

Darholt, Helmuth Anker, slagtermester; f. 16/12
1920 i Ølstykke, Frederiksborg amt, søn af for
valter Rasmus Peter Larsen; g. 29/5 1944 m. Guds
run D., f. Troelsen; svendebrev (slagtermester
E. Weidanz, Hellerup) 1941, derefter udd. i pølse
mageri på forskellige større fabrikker, mester
svend h. slagtermester Blangstrup Johansen junr.,
Kbhvn. 1947-49, iøvrigt ansat h. slagtermester K.
E. Christensen, Kbhvn., etabi. sig s. selvstændig
slagtermester i Kbhvn. 1950; medl. af best. f.
Kbhvn. og Frdbg.s Slagtermesterforening.
Adr. Lybækgade 31, Kbhvn. S.
Firma: Helmuth Darholt, Slagtermester, Holm
bladsgade 46, Kbhvn. S.

I. A. Dellgren
slagtermester
Pedersker

Daugaard, Tage, fabrikant; f. 11/9 1923 i Hylke,
Skanderborg amt, søn af arbejdsmand Georg
Daugaard; g. 5/3 1949 m. Else D., f. Nielsen; udd.
i handel, salgschauffør i nuværende virksomhed
i Århus 1950-56, i kompagni m. fabrikant Carl
Aage Lydum Larsen overtaget samme — der er
grundlagt 1927 og omfatter fabrikation af salater
og en gros salg af hørkram — 1956.
Adr. Schleppegrellsgade 8, Århus.
Firma: Charmant v. Larsen & Daugaard, Salat
en gros, Schleppegrellsgade 8, Århus.
Davidsen, Christian Peter, slagtermester; f.
23/12 1903 i Give, Vejle amt, søn af slagtermester,
kreaturhandler David Davidsen; g. 1933 m. Anna
D., f. Sørensen; udd. dels h. faderen 1916-19 og
dels h. slagtermester Thygesen, Fredericia 1920,
svendeprøve (Give) 1933, svend i faderens slag
terforretning i Give, overtaget samme — der er
grundlagt af bedstefaderen 1875 og sideløbende
omfatter landtur — efter faderens død 1932;
medl. af best. f. Midtjydsk Slagtermesterforening
s. 1945; hobby: riffelskydning, formd. f. Give
Skytteforening s. 1947.
Adr. Østergade 18, Give.
Firma: Chr. P. Davidsen, Slagtermester, Øster
gade 18, Give.
Degn, Astrid, slagtermester; f. 25/2 1913 i Høj
by, Holbæk amt, datter af graver Carl Gram;
g. 9/5 1936 m. slagtermester Hans Aage Degn
(død 1956); udd. s. revisor, efter ægtefællens død
1956 overtaget og videreført dennes slagterfor
retning i Fredericia — der blev overtaget af
ægtefællen 1937.
Adr. Kongensgade 83, Fredericia.
Firma: H. Degn, Slagterforretning, Kongens
gade 77, Fredericia.
Dehli, Svend, slagtermester; f. 4/7 1914 i Strø
by, Præstø amt, søn af slagtermester Johannes
Dehli; g. 9/11 1947 m. Ingrid D., f. Bonde; udd.
i faderens slagterforretning i Strøby 1928-32,
medarbejder i samme, optaget s. kompagnon i
forretningen 1936, eneindehaver af samme — der
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C.

Diderichsen
slagtermester
Abyhøj

Aa. E. Dujardin
direktør
Esbjerg

H. Diemer
slagteridirektør
Ansager

er grundlagt af farfaderen slagtermester Carl
Dehli 1882 og blev overtaget af faderen 1926 og
som sideløbende omfatter slagtehus og pølse
mageri samt udsalg i Strøby-Egede — s. 1949.
Adr. Strøby.
Firma: Sv. Dehli, Slagtermester, Strøby.
Dehn, Georg Christian, grosserer; f. 13/10 1895
i Næstved, søn af vognmand Jens Christian
Dehn; slagteriuddannet.
Firma: Dehn & Kristoffersen, Fedevarer en
gros, Flæsketorvet, Kødbyen, Kbhvn. V.

Dellgren, Ingvar Alfred, slagtermester; f. 26/8
1920 i Rønne, søn af skatteopkræver Alfred Ma
rinus Dellgren; g. 29/7 1946 m. Ruth D., f. Ipsen;
udd. på Bornholms Andels-Svineslagteri, Rønne
(pølsefabrikation), derefter ansat bl. a. i firmaet
Brdr. Houlberg, Kbhvn., etabl. sig s. selvstændig
slagtermester m. forretning — der sideløbende
omfatter pølsemageri — i Pedersker 1949.
Adr. Pedersker.
Firma: Ingvar Dellgren, Slagtermester,
Pedersker.

Devantier, Holger Hans, slagtermester; f. 31/1
1895 i Slagelse, søn af slagtermester Hans Jacques
Devantier; g. 19/6 1921 m. Mary D., f. Møllekær;
udd. dels h. slagtermester Chr. Soelberg, Sorø
og dels h. faderen, svendebrev 1913, svend bl. a.
i Tranebjerg, Samsø, drevet slagterforretning i
kompagni m. broderen 1920-28, eneindehaver af
forretningen 1924-28, overtaget slagtermester H.
J. Møllekær’s forretning i Rødvig 1928; revisor
i Østsjællands Slagtermesterforening.
Adr. Hovedgaden, Rødvig, Stevns.
Firma: H. Devantier, Slagtermester, Hoved
gaden, Rødvig, Stevns.
Devantier, Viggo, slagtermester; f. i Slagelse,
søn af slagtermester Hans Devantier; udd. dels
h. faderen og dels h. slagtermester Chr. Norup,
Kalundborg, medarbejder i faderens slagterfor
retning i Slagelse, overtaget samme 1920.
Adr. Hans Tausens Gade 10, Slagelse.

S. Døhr
slagtermester
Gedsted

Firma: H. Devantier, Slagterforretning, Løve
gade 47, Slagelse.
Diderichsen, Christian, slagtermester; f. 26/11
1922 i Holstebro, søn af eksportør Thorvald Dide
richsen; g. 9/9 1950 m. Bodil D., f. Arberg; udd.
h. slagtermestrene Brdr. Diderichsen, Hjerm
1937-41, svendebrev (Kbhvn.) 1946, svend 194151, i kompagni m. slagtermester Ove Fisker
grundlagt nuværende slagterforretning i Abyhøj
— der sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri samt en del en gros slagtning
t. Kbhvn. — 1951; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Tousparken 9, Abyhøj.
Firma: Tousparkens Slagterforretning v. O.
Fisker & I. C. Diderichsen, Tousparken 1, Aby
høj.

Diemer, Harald, slagteridirektør; f. 5/10 1906 i
Nykøbing M., søn af lærer Axel Diemer; g. 3/10
1936 m. Sinna D., f. Hansen; udd. og virket v.
handel og kontorvirksomhed på Odense Eks
portslagteri, Odense og på Gråsten Andelsslag
teri, Gråsten, sen. bogholder på Ansager AndelsSlagteri, Ansager, direktør f. samme — der om
fatter svine- og kreaturslagteri samt pølsemageri
m. eksport og en gros salg t. hjemmemarkedet
i Jylland og på Fyn — 1935; medl. af repræsen
tantskabet og af telefonudvalget f. Jydsk Telefon-Aktieselskab’s abonnenter.
Adr. Ansager.
Firma: Ansager Andels-Slagteri, Ansager.

Dokkedal, Anker Christensen, slagtermester;
f. 23/9 1909 i Hjarup, Vejle amt, søn af handels
mand, gårdejer Christian Dokkedal; udd. h. slag
termester Rebling, Vamdrup 1923-27, svend bl. a.
h. slagtermestrene Kloster, Kolding (4 år), C. H.
P. Gøttsche, Herning (8 år) og Norup, Kalund
borg, overtaget nuværende slagterforretning i
Ikast — der sideløbende omfatter pølsemageri,
charcuteri og diner transportable — 1944, genn.
årene ombygget og moderniseret samme; formd.
f. Ikast forenede Sportsklubber.
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N. E. Ebbesen
slagtermester
Juelsminde

P. Ebbesen
slagtermester
Juelsminde

A. Eckhoff
direktør
Kerteminde

Adr. GI. Kongevej, Ikast.
Firma: A. Dokkedal, Slagterforretning & Char
cuteri, Bredgade 7, Ikast.
Dokkedal, Anton, slagtermester; f. 17/12 1916
i Hjarup, Vejle amt, søn af grisehandler Chri
stian Christensen Dokkedal; g. 17/3 1945 m. Ka
ren D., f. Clemmensen; udd. h. slagtermester
Viggo Rebling, Vamdrup 1931-35, svendeprøve
(Vamdrup), pølsemager på A.S.K., Kolding (8
år), bestyrer af Fåborg Andels-Svineslagteri’s
udsalg, Fåborg (10 år), grundlagt nuværende
slagter- & viktualieforretning m. pølsemageri i
Kolding 1954.
Adr. Agtrupvej 133, Kolding.
Firma: Agtrupvejs Slagter- & Viktualieforret
ning, Agtrupvej 133, Kolding.

Druedahl, Alf Christian, slagtermester; f. 11/6
1923 i Skelskør, søn af repræsentant Carl P.
Druedahl; g. 25/12 1949 m. Edith D., f. Andersen;
udd. h. slagtermester N. Damm, Arhus, svend h.
slagtermester Poul Olsen, Hellerup, overtaget
slagtermester Sv. Aa. Nielsen’s forretning i Ros
kilde 1950.
Adr. Sankt Mortens Vej 14, Roskilde.
Firma: Chr. Druedahl, Slagtermester, Sankt
Olsgade 22, Roskilde.

Duch, Aksel, slagtermester; f. 28/8 1910 i Oden
se, søn af hestehandler Carl Christian Duch; g.
18/11 1934 m. Anna D., f. Brügge; ansat h. fade
ren t. 1927, udd. h. slagtermester Chr. Rasmus
sen, Assens 1927-31, svendeprøve m. ros, svend
h. slagtermestrene Emil Hansen, Odense og Cohn,
Kbhvn., etabi. sig s. selvstændig slagtermester
i Odense 1934, flyttet forretningen t. nuværende
adresse i Odense 1955; medl. af best. f. Den fyn
ske Garderforening s. 1942.
Adr. Hj allese vej 203, Odense.
Firma: Aksel Duch, Slagtermester, Hjallesevej
203, Odense.
Dujardin, Aage Emil, direktør; f. 16/11 1909 i
Esbjerg, søn af direktør Livinus Emil Dujardin;
g. 14/5 1943 m. Lillian D., f. Forum-Hansen; udd.

B. Eckhoff
fabrikant, direktør
Odense

i Tyskland, England og Frankrig, handelseksm.
fra Niels Brock’s Handelsskole, Kbhvn.; direktør
f. Esbjerg Eksportmarked, Esbjerg; ejer af Skjern
Fjerkræslagteri (kontrol nr. 753), Skjern; kgl.
belgisk konsul; dekorationer: D.r.K.H. — B.K.5.
og B.L.5.
Adr. Havnegade 39, Esbjerg.
Firma: Esbjerg Eksportmarked, Havnen, Es
bjerg.

Døhr, Svend, slagtermester; f. 10/7 1912 i Ged
sted, Viborg amt, søn af slagtermester Johan
Døhr; g. 25/4 1943 m. Rita D., f. Jørgensen; udd.
i faderens slagterforretning i Gedsted 1930-34,
svendebrev 1934, svend i lærevirksomheden 193442, overtaget samme — der blev overtaget af
faderen 1919 — 1942, flyttet forretningen t. nu
værende moderne butikslokale m. tilhørende
pølsemageri, kogeri og salteri i Gedsted 1951;
vareområde: kød og viktualier en detail; medl.
af udvalget f. Gedsted tekniske Skole, medl. af
best. f. Gedsted Håndværker- og Borgerforening.
Adr. Østergade 8, Gedsted.
Firma: Svend Døhr, Slagtermester, Gedsted.

Ebbesen, Niels Egon, slagtermester; f. 29/8 1915
i Horsens, søn af slagtermester Christian Ebbe
sen (medstifter af og formd. f. Bjerre Herreds
Slagtermesterforening); g. 4/9 1942 m. Ruth E.,
f. Kroustrup; udd. dels h. faderen 1929-32 og
dels h. slagtermester W. Kurzke, Sønderborg
1933, svendeprøve (Sønderborg) 1933, frekventeret
Teknologisk Institut, Kbhvn. 1934, svend h. fade
ren, etabi. sig s. selvstændig slagtermester i
Klakring 1949, påny medarbejder h. faderen
1954, efter faderens død 1957 videreført dennes
slagterforretning i Juelsminde — der sideløbende
omfatter slagtehus og pølsemageri — f. moderen;
medl. af best. f. og kasserer i Bjerre Herreds
Slagtermesterforening 1949-54.
Adr. Odelsgade 22, Juelsminde.
Firma: Ebbesen, Slagterforretning, Odelsgade
22, Juelsminde.
Ebbesen, Petra, slagtermester; f. 24/7 1894 i
Klejs, Vejle amt, datter af drejer Rasmus Peter
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K. Ehlers
skindhandler
Esbjerg

E. P. A. Eigaard
slagtermester
Tamp

V. E. Ehlers
pølsefabrikant
Alborg

Jensen; g. 11/6 1915 m. slagtermester Christian
Ebbesen (død 1957); efter ægtefællens død 1957
overtaget og videreført dennes slagterforretning
i Juelsminde — der er grundlagt af ægtefællen
1916.
Adr. Odelsgade 22, Juelsminde.
Firma: Ebbesen, Slagterforretning, Odelsgade
22, Juelsminde.
Eckhoff, Arne, direktør; f. 13/10 1913 i Odense,
søn af direktør Bjarne Eckhoff; g. 11/12 1934 m.
Ketty E., f. Østlund; udd. indenfor kødkonserves
branchen i Danmark samt i pølsefabrikation i
Tyskland, driver eksport af kødkonserves; skue
mester f. Kødindustriens Fabrikantforening f.
svendeprøver afholdt i provinsen.
Adr. Kerteminde.
Firma: Arne Eckhoff’s Konservesfabrik A/S,
I. A. Larsens Vej, Kerteminde.

Eckhoff, Bjarne, fabrikant, direktør; f. 24/11
1889 i Kabelvåg, Norge, søn af konservesfabri
kant Julius Absalon Eckhoff; g. 1/10 1941 m.
Ragnhild E., f. Engdal Thygesen; lærling u.
faderen på Schaub & Co.s Konservesfabrik, Es
bjerg og på Odense Eksportslagteri’s konserves
fabrik, Odense, grundlagt egen virksomhed m.
konserverede tunger f. det engelske marked s.
speciale i Odense 1914.
Adr. Hunderupvej 220, Odense.
Firma: Bjarne Eckhoff’s Konservesfabrik A/S,
Buchwaldsgade 51, Odense.
Eckhoff, Poul, direktør.
Firma: Bjarne Eckhoff’s Konservesfabrik A/S,
Buchwaldsgade 51, Odense.
Egeberg, Eigil Carstensen, slagtermester; f. 4/5
1912 i Præstø, søn af slagtermester Emil Car
stensen Egeberg; g. 24/11 1939 m. Ingeborg C. E.,
f. Hansen; udd. h. bedstefaderen slagtermester
Emanuel Carstensen Egeberg, Præstø, svend i
lærevirksomheden t. 1935, derefter svend i
Kbhvn., indehaver af nuværende slagterforret
ning i Hellerup s. 1945; medl. af best. f. Slagter

J. Elkjær
slagtermester
Grenå

mesterforeningen f. Gentofte og Omegn s. 1954.
Adr. Tranegårdsvej 29, Hellerup.
Firma: E. Carstensen Egeberg, Slagtermester,
Tranegårdsvej 27, Hellerup.

Egemose, Helge, slagtermester; f. 22/6 1914 i
Nakskov, søn af slagtermester Lars Wilhelm
Hartvig Egemose; g. 13/10 1940 m. Rigmor E., f.
Madsen; udd. i faderens slagterforretning i Nak
skov 1928-32, svendeprøve m. broncemedaille,
svend h. faderen 1932-35 og 1936-38, svend i nu
værende slagterforretning på Frdbg. 1939-47,
overtaget samme efter slagtermester Knud Hertz
1947; vareområde: kød, flæsk, fjerkræ og pålæg.
Adr. Clausholmvej 4, Vanløse.
Firma: Helge Egemose, Slagtermester, Godthåbsvej 53, Kbhvn. F.
Egeskjold, Jørgen W., stadsdyrlæge.
Adr. Svendborg.
Ehlers, Adolf, slagtermester; f. 23/10 1897 i
Nordborg, søn af slagtermester Nicolai Ehlers;
g. 17/3 1925 m. Flora E., f. Otzen; udd. h. slagter
mester Hans Nielsen, Sønderborg 1913-15, der
efter forrettet militærtjeneste t. 1918, pølsemester
h. slagtermester Eicke, Kbhvn. 1919, sen. ansat
h. slagtermester Jens Steffensen, Kødbyen,
Kbhvn. og i faderens slagterforretning i Sønder
borg, overtaget sidstnævnte efter faderens død
1925, efter at have drevet nævnte forretning i
30 år erhvervet og nyopført nuværende ejendom
m. moderne slagterbutik og pølsemageri i Søn
derborg.
Adr. Perlegade 38, Sønderborg.
Firma: Adolf Ehlers, Slagterforretning, Perle
gade 38, Sønderborg.
Ehlers, Christian Henrik, pølsefabrikant; f. 7/11
1909 i Ribe, søn af slagtermester Jens Christian
Ehlers; g. 11/11 1944 m. Marie E., f. Jensen; udd.
h. slagtermester Knud Andreasen, Alborg 192428, svendebrev 1928, svend 1928-37, etabi. sig s.
selvstændig slagtermester i Alborg 1937, i kom
pagni m. broderen pølsefabrikant Valdemar Emil
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Ehlers grundlagt nuværende virksomhed i Ål
borg — der omfatter fabrikation og en gros salg
af pølse- og fedevarer — 1944, udvidet virksom
heden 1952 og 1954.
Adr. Teglvænget 11, Alborg.
Firma: Henrik Ehlers, Pølsefabrik, Carit Etlars
Vej 4, Ålborg.
Ehlers, Karl, skindhandler; f. 20/11 1909 i Es
bjerg, søn af slagtermester Johan Ehlers; udd.
v. en gros slagtning h. faderen, ansat i J. P.
Hartvig’s Skindhandel, Esbjerg, overtaget sam
me 1946, aftager af Esbjerg og Omegns Slagtermesterforening’s skind samt varetager af nævnte
forenings interesser på dette område, driver side
løbende kreaturhandel og en gros slagtning på
Esbjerg off. Slagtehuse, Esbjerg.
Adr. Akjærs Allé 15, Esbjerg.
Firma: Karl Ehlers, Skindhandel, Åkjærs Allé
15, Esbjerg.

Ehlers, Kurt, slagter; f. 17/4 1928, søn af slag
termester Adolf Ehlers; udd. s. slagter h. fade
ren, frekventeret pølsemagerskole i Augstburg
(diplom), p. t. leder af pølsemageriet i faderens
slagterforretning i Sønderborg.
Firma: Adolf Ehlers, Slagterforretning, Perle
gade 38, Sønderborg.
Ehlers, Valdemar Emil, pølsefabrikant; f. 28/4
1915 i Ribe, søn af slagtermester Jens Christian
Ehlers; g. 17/8 1940 m. Margaret E., f. Sloth;
udd. h. slagtermester Holger Hansen, Ålborg
1929-33, svendebrev 1933, svend 1933-37, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Ålborg 1937, i
kompagni m. broderen pølsefabrikant Christian
Henrik Ehlers grundlagt nuværende virksomhed
i Ålborg — der omfatter fabrikation og en gros
salg af pølse- og fedevarer — 1944, udvidet virk
somheden 1952 og 1954.
Adr. Bjørnøgade 25, Ålborg.
Firma: Henrik Ehlers, Pølsefabrik, Carit Etlars
Vej 4, Ålborg.

Eigaard, Erik Peder Allere, slagtermester; f.
8/1 1923 i Tarup, Pårup sogn, Odense amt, søn
af slagtermester Siegfried Eigaard); g. 13/5 1950
m. Inga E., f. Jensen; realeksm., udd. i handelsog kontorvirksomhed, udd. s. slagter i faderens
slagterforretning i Tarup 1947-51, svend i lære
virksomheden, optaget s. kompagnon i samme
1956.
Adr. Pilevangen 10, Tarup pr. Odense.
Firma: S. Eigaard & Søn, Slagtermestre, Ru
gårdsvej 176, Tarup pr. Odense.
Eigaard, Siegfried Allere, slagtermester; f. 1/6
1895 i Hindevad, Odense amt, søn af slagterme
ster, kreaturhandler Harald Allerø Eigaard; g.
28/11 1918 m. Louise E., f. Hansen; udd. h. slag
termester Gerdrum, Odense 1909-13, landslagter
1922-30, grundlagt nuværende slagterforretning i
Tarup 1930, optaget sønnen Erik Peder Allerø

Eigaard s. kompagnon i samme 1956; medl. af
best. f. Danske Slagtermestres Landsforening.
Adr. Rugårdsvej 176, Tarup pr. Odense.
Firma: S. Eigaard & Søn, Slagtermestre, Ru
gårdsvej 176, Tarup pr. Odense.
Eitved, Emilius, slagtermester.
Firma: Emilius Eitved, Slagterforretning, Dy
rehavevej 6, Klampenborg.

Ejby, Leo, slagtermester.
Firma: Leo Ejby, Slagterforretning, Agård.
Ekmann, Erik, slagtermester; f. 27/7 1928 i Bed
sted, Thy, søn af slagtermester Otto Ekmann;
udi. h. slagtermester Chr. Oxenbøll, Bedsted,
Thy 1948, svend1 bl. a. h. faderen og h. slagter
mester Chresten Christensen, Bedsted, Thy, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Hørdum 1953.
Adr. Hørdum.
Firma: Erik Ekmann, Slagtermester, Hørdum.
Eliasen, Carl, slagtermester; f. 21/12 1900 i Fre
deriksværk, søn af købmand Christian Eliasen;
g. 1922 m. Lilia E., f. Harboe; udd. h. slagter
mester Gudmar Rasmussen, Birkerød, svend
bl. a. h. slagtermester Harald Henriksen, Frdbg.,
overtaget sidstnævntes forretning, indehaver af
nuværende slagterforretning i Hvidovre s. 1952,
bortforpagtet forretningen på Frdbg. 1952, af
hændet samme 1957.
Adr. Dronning Olgas Vej 35, Kbhvn. F.
Firma: Carl Eliasen, Slagtermester, Hvidovrevej 136, Hvidovre pr. Valby.

Elkjær, Jørgen, slagtermester; f. 20/3 1928 i
Struer, søn af købmand Duzaine Elkjær; g. 26/1
1952 m. Gudrun E., f. Mortensen; overtaget nu
værende slagterforretning i Grenå — der er
grundlagt s. viktualieforretning 1947 og sidelø
bende omfatter kogeri og salteri — 1952; vare
område: kød og viktualier en detail; revisor i
Grenå og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Baunhøjvej 2, Grenå.
Firma: Slagterforretningen »Baunhøj« v. J.
Elkjær, Grenå.
Ellemose, Henry Pedersen, slagtermester; f.
25/6 1923 i Arden, Ålborg amt, søn af slagter
mester Peter Pedersen Ellemose; g. 29/4 1950 m.
Rigmor E., f. Pedersen; udd. h. faderen 1938-42,
svendebrev 1942, frekventeret Teknologisk Insti
tut, Kbhvn., svend og sideløbende kreaturhand
ler f. egen regning 1942-46, efter faderens død
bestyrer af dennes slagterforretning i Arden f.
moderen 1946, overtaget forretningen — der er
grundlagt af faderen 1921 og sideløbende om
fatter slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri — 1950; vareområde: kød og viktualier
samt chacuterivarer en detail fra butik og vogn;
opkøber f. A/S Hadsund Svineslagteri, Hadsund;
medstifter af og næstformd. i Hobro og Omegns
Kreaturhandlerforening.
Adr. Arden.
Firma: Henry Ellemose, Slagtermester, Arden.
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H. P. Ellemose
slagtermester
Arden

C. Elley
forretningsbestyrer
Gråsten

Elley, Cathrine, forretningsbestyrer; f. 24/9
1912 i Gråsten, Åbenrå amt, datter af slagter
mester Waldemar Elley; udd. i handel, frekven
teret Gråsten Handelsskole, ekspeditrice i fade
rens slagterforretning i Gråsten, leder af samme
— der omfatter butik og pølsemageri — f. mo
deren fru Helene Elley efter faderens død 1947,
genn. årene ombygget og moderniseret forret
ningen.
Adr. Jernbanegade, Gråsten.
Firma: Waldemar Elley, Slagterforretning,
Jernbanegade, Gråsten.

Elley, Ludwig Carl Ernst Jørgen, slagter
mester; f. 13/1 1927 i Kværs, Åbenrå amt, søn
af slagtermester Ernst Elley; g. 22/10 1950 m.
Ute E., f. Jessen; udd. i faderens slagterforret
ning i Kværs 1944-48, aflagt svendeprøve, svend
på Åbenrå Andels-Svineslagteri, Åbenrå og i
lærevirksomheden, løst næringsbrev og overta
get sidstnævnte — der omfatter butik, pølse
mageri og slagtehus — 1950, genn. årene om
bygget og moderniseret forretningen; medl. af
best. f. og næstformd. i Åbenrå By og Amts
Slagtermesterforening.
Adr. Kværs pr. Tørsbøl.
Firma: L. Elley, Slagterforretning, Kværs pr.
Tørsbøl.
Elmquist, A., stadsdyrlæge.
Adr. Næstved.
Emborg, Erik, købmand; f. 16/3 1918 i Odense,
søn af postmester Harald Emborg; g. 24/6 1945
m. Ellen E., f. Tholstrup; realeksm. (Fjordgades
Skole, Arhus) 1933, udd. i shipping i Rederiet
J. Lauritzen, Esbjerg 1933-37, studie- og arbejds
ophold i England, Danzig og Polen 1937-39, dispo
nent i firmaet Viggo Østergaard, Arhus 1940-43,
påny ansat i Rederiet J. Lauritzen, Esbjerg og
Kbhvn. 1943-44, disponent i firmaet A. Abel, Kul
& Salt, Alborg 1945-47, grundlagt nuværende
eksportvirksomhed i Alborg — der omfatter eks
port af levnedsmidler bl. a. af slagteriprodukter
— 1947; medl. af Provinshandelskammeret’s eks
portudvalg.

L. C.

E. J. Elley
slagtermester
Kværs

E. Emborg
købmand
Alborg

Adr. Horsevænget 1, Alborg.
Firma: Erik Emborg, Eksport, Hasserisvej 139,
Alborg.
Engebæk, Denis, slagtermester; f. 5/8 1920 i
Grindsted, Ribe amt, søn af slagtermester, krea
turhandler Johannes Engebæk Hansen; g. 21/2
1943 m. Agnete E., f. Lund; udd. på AndelsSvineslagteriet »Midtjylland«, Grindsted 1935-39,
aflagt svendeprøve i Grindsted (meget godt og
propert udført arbejde s. pølsemager), slagter og
butikssvend i lærevirksomheden, bestyrer af
lærevirksomhedens udsalg i Sønder Felding 1944,
overtaget slagtermester Albertsen’s forretning i
Jelling — der omfatter butik, pølsemageri og
slagtehus — 1953; medl. af best. f. Jelling Bold
klub s. 1953; hobby: brevduer.
Adr. Østerbyen, Jelling.
Firma: Denis Engebæk, Slagtermester, Øster
byen, Jelling.
Engstrøm, Herluf, slagtermester; f. 1/2 1913 i
Humble, Langeland, søn af gårdejer Hans Jensen
Nielsen; g. 6/6 1937 m. Kristine E., f. Dissing;
udd. h. slagtermester Axel Nielsen, Vester Skerninge 1925-33, svend h. læremesteren, overtaget
læremesterens forretning — der er grundlagt af
slagtermester Johs. Hansen 1914 — 1946, ombyg
get og udvidet forretningen m. moderne slagte
hus og pølsemageri 1950, driver sideløbende min
dre en gros forretning.
Adr. Vester Skerninge.
Firma: Engstrøm’s Slagterforretning, Vester
Skerninge.
Erichsen, Børge, slagtermester; f. 11/11 1924 i
Slagelse, søn af slagtermester Svend Erichsen;
g. 28/5 1950 m. Elly E., f. Parmann; udd. dels h.
faderen og dels h. slagtermestrene Brdr. Hansen,
Slagelse 1939-43, svend bl. a. på Ringsted AndelsSvineslagteri, Ringsted, h. slagtermestrene Ur
ban Sørensen, Nyborg og Vilh. Juhl, Hillerød
og på Slagelse Andels-Svineslagteri, Slagelse,
grundlagt nuværende slagterforretning i Næst
ved 1952; med'1. af best. f. Næstved og Omegns
Slagte rmesterforening.

D. Engebæk
slagtermester
Jelling

B. Erichsen
slagtermester
Næstved

H.

H. Eriksen
slagtermester
Marstal

Adr. Rugvænget 7, Næstved.
Firma: Børge Erichsen, Slagtermester, Rug
vænget 7, Næstved.
Erichsen, Peter, slagtermester; f. 25/7 1891 i
Haderslev, søn af slagtermester Johan Erichsen;
g. 1919 m. Erna E., f. Nielsen, udd. h. faderen
samt i Hamburg 1906-09, svendebrev 1909, svend
1909-25, slagtermester på Herning Svineslagteri,
Herning 1925-47, overtaget nuværende slagter
forretning i Arhus — der sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1947;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Vestergade 69, Arhus.
Firma: P. Erichsen, Slagtermester, Vestergade
69, Arhus.
Erichsen, Svend, slagtermester; f. 23/11 1895 i
Slagelse, søn af slagtermester Valdemar Erich
sen; g. 5/3 1922 m. Sigrid E., f. Jacobsen; udd.
dels h. faderen og dels h. slagtermestrene Brdr.
Levin, Fåborg, svendebrev (Slagelse) 1912, svend
h. faderen, etabi. sig s. selvstændig slagterme
ster i Slagelse 1921.
Adr. Løvegade 63, Slagelse.
Firma: Svend Erichsen, Slagtermester, Løve
gade 63, Slagelse.
Eriksen, Frederik, slagtermester; f. 19/11 1897
i Horsens, søn af slagtermester Laurids Peder
Henrik Eriksen; g. 21/8 1955 m. Ellen E., f. Niel
sen; udd. h. slagtermester Jens Andersen, Hor
sens 1912-16, svend bl. a. h. slagtermestrene Axel
Hansen og Pacharzina — begge Esbjerg, etabi.
sig s. selvstændig slagtermester i Brande 1922,
genn. årene ombygget og moderniseret forret
ningen — der omfatter butik og pølsemageri;
kasserer i Midtjydsk Slagtermesterforening.
Adr. Storegade 42, Brande.
Firma: Fr. Eriksen, Slagteri & Pølsefabrik,
Storegade 42, Brande.

Eriksen, Hans Herman, slagtermester; f. 11/6
1913 i Marstal landsogn, Ærø, søn af maskin
mester Hans Herman Eriksen; g. 1937 m. Marky
E., f. Leonhardsen (død 1947), g. 1952 m. Lydia

I. Eriksen
slagtermester
Ønslev

E., f. Madsen; udd. h. slagtermester Ditlev Chri
stensen, Marstal 1928-32, svendeprøve (Marstal),
svend h. læremesteren, h. slagtermester H. Jen
sen jun., Rudkøbing, h. slagtermester Povl Jen
sen, Rudkøbing, h. slagtermester Blangstrup Jo
hansen, Kbhvn. og i A/S Hafnia Skinkekogeri,
Kbhvn., genn. 2 år statskontrol i Rudkøbing,
grundlagt nuværende slagterforretning i Marstal
— der sideløbende omfatter slagtehus og pølse
mageri samt landtur — 1941; medl. af OddFellow Ordenen i Danmark.
Adr. Kirkestræde 39, Marstal.
Firma: H. H. Eriksen, Slagtermester, Kirke
stræde 39, Marstal.

Eriksen, Imann, slagtermester; f. 23/10 1903 i
Ønslev, Maribo amt, søn af slagtermester L. P.
Eriksen; g. 17/12 1933 m. Marie E., f. Petersen;
udd. h. faderen 1917-21, selvstændig slagtermester
i Ønslev s. 1933.
Adr. Ønslev pr. Eskilstrup.
Firma: Imann Eriksen, Slagtermester, Ønslev
pr. Eskilstrup.
Eriksen, Kjeld, direktør; f. 20/8 1893 i Hjørring,
søn af tømrer M. Eriksen; g. 19/9 1924 m. Gerda
E., f. Christensen; udd. på Hjørring Amts An
dels-Svineslagteri, Hjørring, ansat på Slagelse
Andels-Svineslagteri, Slagelse samt i lærevirk
somheden, studie- og arbejdsophold i England
(ca. 3 år), direktør f. Hjørring Amts AndelsSvineslagteri, Hjørring 1930; genn. ca. 10-12 år
medl. af landsnoteringsudvalget.
Adr. Hjørring.
Firma: Hjørring Amts Andels-Svineslagteri,
Hjørring.
Eriksen, Poul Henrik, slagter; f. 24/10 1931; g.
24/7 1955 m. Grethe E., f. Jørgensen (datter af
slagtermester Hans Jørgensen, Otterup); udi. h.
slagtermester Vilh. Rasmussen, Veflinge.
Firma: Hans Jørgensen, Slagtermester, Nørre
gade 16, Otterup.
Erlandsen, John, slagtersvend; søn af slagter
mester Niels Christian Erlandsen; udd. i fade-
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N. C. Erlandsen
slagtermester
Herning

R. Esbensen
slagtermester
Ørsted

H. Eskesen
slagtermester
Esbjerg

rens slagterforretning i Herning, p. t. svend i
samme.
Firma: Niels Erlandsen, Slagtermester, Mølle
gade 39 & Grundtvigsvej 68, Herning.

Erlandsen, Niels Christian, slagtermester; f.
2/12 1902 i Videbæk, Ringkøbing amt, søn af
gårdejer Niels Erlandsen; g. 2/6 1935 m. Johanne
E., f. Kirkegaard; udd. h. slagtermester Jes Pe
dersen, Videbæk 1920-24, svend h. samme t. 1928,
selvstændig kreaturhandler og eksportør i Vide
bæk 1928-35, sideløbende drevet slagterforret
ning v. bestyrer i Videbæk ca. 1930-35, etabi.
sig s. selvstændig slagtermester m. forretning i
Vestergade, Herning 1935, grundlagt nuværende
slagterforretning m. pølsemageri Møllegade 39,
Herning 1936, sideløbende grundlagt filial
Grundtvigsvej 68, Herning 1956, driver iøvrigt
sideløbende kreaturhandel og -eksport; medl. af
best. f. og næstformd. i Herning og Omegns
Slagtermesterforening.
Adr. Møllegade 39, Herning.
Firma: Niels Erlandsen, Slagtermester, Mølle
gade 39 & Grundtvigsvej 68, Herning.

Esbensen, Christian, slagtermester; f. 13/3 1884
i Lundby, Præstø amt, søn af møller Hans Es
bensen; g. 15/11 1910 m. Anna E., f. Jakobsen;
udd. h. slagtermester Jens Hansen, Jungshoved,
overtaget slagtermester Fritz Kragh’s forretning
i Skibinge 1910, afhændet samme 1957; formd. f.
Præstø og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Skibinge pr. Præstø.
Firma: Chr. Esbensen, Slagtermester, Skibinge
pr. Præstø.
Esbensen, Rasmus, slagtermester; f. 14/12 1882
i Gjesing sogn, Randers amt, søn af gårdejer
Søren Esbensen; g. 26/4 1931 m. Rasmine E., f.
Rasmussen; udd. h. slagtermester J. Petersen,
Auning 1896-1900, svend 1900-08, grundlagt nu
værende slagterforretning i Ørsted 1908; vare
område: kød en detail.
Adr. Ørsted.
Firma: R. Esbensen, Slagter, Ørsted.

M. Espensen
slagtermester
Rørth

Eskesen, Harry, slagtermester; f. 13/8 1920 i
Varde, søn af slagtermester Alfred Eskesen; g.
14/11 1943 m. Elly E., f. Mortensen; udd. i fade
rens slagterforretning i Oksbøl 1934-38, frekven
teret Oksbøl tekniske Skole, svend bl. a. h. slag
termester Iversen, Tarm, i slagteriudsalget i
Oksbøl og h. slagtermester Sonnichsen, Esbjerg,
løst næringsbrev og overtaget sidstnævntes for
retning — der omfatter butik og pølsemageri —
1952, genn. årene moderniseret samme.
Adr. Skolegade 26, Esbjerg.
Firma: Harry Eskesen, Slagtermester, Skole
gade 26, Esbjerg.

Eskesen, J. Chr., direktør.
Firma: Give & Omegns Svineslagteri A/S, Give.

Espensen, Magnus, slagtermester; f. 9/5 1899 i
Rørth, Arhus amt, søn af slagtermester Mogens
Espensen; g. 3/7 1923 m. Thora E., f. Thomsen;
udd. i faderens slagterforretning i Rørth 191418, svend i lærevirksomheden 1918-20, optaget
s. kompagnon i samme 1920, eneindehaver af for
retningen — der er grundlagt af bedstefaderen
1852 og sideløbende omfatter slagtehus, pølse
mageri, kogeri og salteri — s. 1940; vareområde:
kød og viktualier en detail fra slagtehus og vogn;
formd. f. Odder og Omegns Slagtermesterfor
ening 1942-52.
Adr. Rørth pr. Odder.
Firma: M. Espensen, Slagtermester, Rørth pr.
Odder.
Falkner, Børge Hjorth, slagtermester; f. 25/1
1909 i Struer, søn af lærer Thor Falkner; g. 21/11
1932 m. Inga F., f. Broeng; udd. h. slagtermester
Mads Skou, Struer 1924-28, frekventeret Struer
tekniske Skole, svend bl. a. h. slagtermestrene
Karl Pedersen, Viborg og Frandsen, Fjerritslev,
sen. pølsemager på Struer Andels-Svineslagteri,
Struer, overtaget nuværende slagterforretning i
Vemb — der omfatter butik, pølsemageri og
slagtehus — 1947, genn. årene ombygget og mo
derniseret samme; sekretær i Vestjydsk Slagter
mesterforening, medl. af best. f. Vemb Borgerog Håndværkerforening.
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B. H. Falkner
slagtermester
Vemb

H. Fenger
slagtermester
Horsens

V. Faltum
fabrikant
Odense

Adr. Nørregade 21, Vemb.
Firma: Børge Falkner, Slagterforretning, Nør
regade 21, Vemb.

Faltum, Viggo, fabrikant; f. 4/7 1904 i Vester
Assels, Thisted amt, søn af gårdejer Mads Peter
Jensen; g. 15/9 1935 m. Poula Elin F., f. Jacob
sen; udd. h. købmand Raakjær, Fjerritslev 192024, kommis bl. a. i Hammerum Brugsforening,
Hammerum og ekspedient h. broderen viktualiehandler Harald Jensen, Kbhvn., salgschauffør
på Salatfabrikken »Mayo«, Kbhvn. 1928, grund
lagt salatfabrik m. udsalg i Odense 1933, opført
fabrik på Østerbæksvej, Odense 1933, flyttet
virksomheden — der omfatter fabrikation af alle
slags salater samt af pølsevarer s. 1950 — t. nu
værende adresse i Odense 1947; leverandør t.
Fyn og omliggende øer.
Adr. Kragsbjergvej 26, Odense.
Firma: Fabrikken »Mayo«, Kragsbjergvej 26,
Odense.
Faulenborg, G., stadsdyrlæge.
Adr. Herning.

Fehmerling, Alfred, slagtermester.
Adr. Brøndkærvej 1, Kbhvn. Valby.
Fehrmann, Harry Carl, slagtermester; f. 4/3
1908 i Hellerup, Kbhvn.s amt, søn af slagtermester
Carl Johannes Fehrmann; g. m. Lizzie F., f.
Kisby Rasmussen; udi. i faderens slagterforret
ning i Gentofte 1926, medindehaver af samme
1933, sen. eneindehaver af forretningen.
Adr. Gudrunsvej 26, Charlottenlund.
Firma: Carl Fehrmann & Søn, Slagterforret
ning, Jægersborg Allé 25, Charlottenlund.
Feigh, Viggo, slagtermester; f. 26/3 1917 i Sædder, Præstø amt, søn af slagtermester Peter
Feigh; g. 19/7 1938 m. Else F., f. Mathiasen; udd.
h. slagtermester Aage Hansen, Køge Bro 1931-35,
ansat h. slagtermester Sofus Henriksen, Herfølge
1935-36, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Herfølge 1936, flyttet forretningen — der sidelø

J. M. Ferdinand
slagteridirektør
Holstebro

bende omfatter pølsemageri — t. nyerhvervet
ejendom i Herfølge By 1947.
Adr. Herfølge.
Firma: Viggo Feigh, Slagtermester, Herfølge.
Feld, Niels, slagtermester; f. 26/4 1893 i Frede
ricia, søn af fabriksarbejder Hans Peder Feld; g.
28/4 1918 m. Maria F., f. Henriksen; pølsemager
og butikssvend h. slagtermester Emil Hansen,
Odense s. 1915, overtaget fedevarehandler Hen
riksen’s forretning i Odense 1918, flyttet forret
ningen t. egen ejendom i Odense 1930, løst slag
terborgerskab; suppleant t. best. f. Danske Slag
termestres Landsforening.
Adr. Læssøegade 167, Odense.
Firma: Niels Feld, Slagtermester, Læssøegade
167, Odense.

Fenger, Harry, slagtermester; f. 13/5 1924 i
Them, Skanderborg amt, søn af slagtermester
Alfred Fenger; g. 13/11 1949 m. Sonja F., f. Sø
rensen; udd. dels h. faderen og dels h. slagter
mester Vadsholt, Vejle 1938-42, svendebrev 1942,
svend bl. a. i Hammerum og Helsingør 1942-49,
overtaget faderens slagterforretning i Them 1949,
overtaget nuværende slagterforretning i Horsens
— der sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — og moderniseret samme 1954;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Frederiksgade 19, Horsens.
Firma: Frederiksgades Slagterforretning v. H.
Fenger, Frederiksgade 19, Horsens.

Ferdinand, J. M., slagteridirektør; f. 6/12 1906
i Flensborg, Tyskland, søn af vinhandler J. M.
Ferdinand; g. 27/8 1932 m. Anna Elisa F., f. Beenfeldt Eriksen; udd. på Gråsten Andelsslagteri,
Gråsten og på Esbjerg Andelsslagteri, Esbjerg,
bogholder på førstnævnte, direktør f. Holstebro
Svineslagteri A/S, Holstebro — der omfatter
svineslagteri, aut. frysehus samt pølse- og kon
servesfabrik m. eksport og en gros salg t. hjem
memarkedet — 1947; formd. f. Privatslagteriernes
Direktørforening, næstformd. i Slagteriernes Fæl
lesindkøb.
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H. H. Feveile
slagtermester
Klippinge

H. H. J. Feveile
slagtermester
St. Heddinge

V. Feveile
slagtermester
St. Heddinge

Adr. Vendersgade 21, Holstebro.
Firma: Holstebro Svineslagteri A/S, Holste
bro.
Festersen, Andreas, eksportør, en gros slagter,
vognmand; f. 14/7 1887 i Holbøl, Åbenrå amt, søn
af kroejer Peter Festersen; g. 26/3 1912 m. Marie
F., f. Matzen; udd. s. slagter i Flensburg, aflagt
svendeprøve, svend i Tyskland og Holland, af
lagt mesterprøve i Flensburg 1911, etabi. sig s.
selvstændig slagtermester og en gros slagter i
Kliplev 1911, tysk soldat u. verdenskrig 1 1914-18,
genn. årene drevet en gros forretning m. handel
på Kbhvn. og Tyskland og m. slagtning på Grå
sten off. Slagtehus, Gråsten, driver nu udeluk
kende eksport- og vognmandsforretning, optaget
sønnerne Andreas og Heinrich Festersen s. kom
pagnoner i forretningen; genn. en årrække formd.
f. Åbenrå Amts Vognmandsforening.
Adr. Kliplev.
Firma: Andr. Festersen & Sønner, Eksport- &
Vognmandsforretning, Kliplev.
Festersen, Andreas, eksportør; f. 16/8 1914 i
Kliplev, Åbenrå amt, søn af eksportør, en gros
slagter, vognmand Andreas Festersen; g. 8/2
1947 m. Margrethe F., f. Christensen; udd. s.
slagter h. slagtermester Fritz Hilbig, Åbenrå
1930-34, svendeprøve (h. samme), sen. optaget s.
kompagnon i faderens eksport- og vognmandsfor
retning i Kliplev, kører p. t. eksportkørsel på
Europa.
Adr. Kliplev.
Firma: Andr. Festersen & Sønner, Eksport- &
Vognmandsforretning, Kliplev.
Festersen, Heinrich, eksportør; f. 27/7 1917 i
Kliplev, Åbenrå amt, søn af eksportør, en gros
slagter, vognmand Andreas Festersen; g. 21/11
1941 m. Anni F., f. Jørgensen; udd. i kolonial,
frekventeret Den jydske Handelshøjskole, År
hus 1937-38, optaget s. kompagnon i faderens eks
port- og vognmandsforretning i Kliplev 1938,
daglig leder af firmaets kontor i Gråsten.
Adr. Gråsten.
Firma: Andr. Festersen & Sønner, Eksport- &
Vognmandsforretning, Kliplev.

O. Fisker
slagtermester
Abyhøj

Feveile, Hakon Harald, slagtermester; f. 30/9
1895 i Tågerup, Alslev sogn, Præstø amt, søn af
slagtermester Hakon Harald Feveile; g. 11/6 1919
m. Anne F., f. Petersen; udd. h. slagtermester P.
Olsen, Klippinge 1909-13, svend h. slagtermester
P. Andersen, St.Heddinge og på P. Petersen’s
Pølsefabrik, Kbhvn., overtaget læremesterens
forretning i Klippinge — der er grundlagt 1872
— 1919; revisor i Østsjællands Slagtermester
forening.
Adr. Klippinge.
Firma: H. H. Feveile, Slagtermester, Klip
pinge.

Feveile, Harald Hakon Jens, slagtermester; f.
27/8 1912 i St. Heddinge, søn af slagtermester
Viggo Feveile; g. 7/5 1944 m. Constance F., f.
Olsen; realeksm. (St. Heddinge Realskole) 1928,
udd. h. faderen, svendebrev 1932, frekventeret
Teknologisk Institut’s fagkursus, Kbhvn., med
arbejder i faderens slagterforretning i St. Hed
dinge, overtaget samme — der sideløbende om
fatter slagtehus, pølsemageri og røgeri — 1944;
formd. f. Østsjællands Slagtermesterforening s.
1945, medl. af hovedbest. f. Danske Slagterme
stres Landsforening s. 1955.
Adr. Rengegade 4, St. Heddinge.
Firma: H. Feveile, Slagtermester, Rengegade 4,
St. Heddinge.
Feveile, Viggo, slagtermester; f. 21/1 1889 i
Tågerup, Alslev sogn, Præstø amt, søn af slagter
mester Hakon Harald Feveile; g. 17/4 1912 m.
Laura F., f. Christiansen; udd. h. slagtermester
P. Andersen, St. Heddinge, svend h. læremeste
ren, etabi. sig s. selvstændig slagtermester i St.
Heddinge 1912; medstifter af og tidl. formd. f.
Østsjællands Slagtermesterforening s. 1923, kas
serer f. lokalkredsen u. Danske Slagtermestres
Landsforening 1912-23.
Adr. St. Heddinge.
Firma: Viggo Feveile, Slagtermester, St. Hed
dinge.
Fich, Edvard, slagter; f. 29/7 1930 i Vejle, søn
af slagtermester, eksportør Gerhard Valdemar
Fich; g. 5/7 1953 m. Erna F., f. Jensen; udd. i
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faderens slagterforretning i Vejle 1945-49, sven
deprøve (Vejle), frekventeret Teknologisk Insti
tut, Vejle, svend og medarbejder i lærevirksom
heden; hobby: kreaturopdræt.
Adr. Jellingvej 31, Vejle.
Firma: Gerhard V. Fich, Slagtermester, Vester
brogade 77, Vejle.

Fich, Gerhard Valdemar, slagtermester, eks
portør; f. 20/10 1903 i Vinderup, Viborg amt, søn
af slagtermester Rudolf Emil Fich; g. 16/6 1928
m. Magga F., f. Petersen; udd. dels h. slagter
mester Mouritzen, Skive 1917-20 og dels h. slag
termestrene Brdr. Levin, Fåborg 1920, svende
prøve m. udmærkelse (Fåborg), svend h. slagter
mestrene Trebbien, Ringsted, S vej dal, Holstebro
og Kølin, Vejle, i kompagni m. faderen overta
get slagtermester Germund Andersen’s forret
ning i Vejle 1930, eneindehaver af samme — der
sideløbende omfatter pølsemageri — s. 1942, dri
ver sideløbende en gros forretning; medl. af best,
f. Vejle Slagtermesterforening s. 1927, formd. f.
samme s. 1954.
Adr. Vesterbrogade 77, Vejle.
Firma: Gerhard V. Fich, Slagtermester, Ve
sterbrogade 77, Vejle.
Fischer, Axel Reichardt, slagtermester; f. 11/9
1902 i Kundby, Holbæk amt, søn af slagtermester
Johannes Fischer; g. 30/5 1950 m. Karen Sylvia
F., f. Jensen; udd. i faderens slagterforretning
i Kundby 1916-20, medhjælper i samme, over
taget forretningen m. tilhørende ejendom 1950,
sideløbende ombygget og moderniseret samme.
Adr. Kundby pr. Sandby.
Firma: Axel Fischer, Slagtermester, Kundby
pr. Sandby.

Flaga, Valdemar Thomas, slagtermester; f. 17/8
1923 i Nivå, Frederiksborg amt, søn af smed Tho
mas Flaga; g. 6/8 1949 m. Anna F., f. Petersen;
udd. h. slagtermester H. J. Christensen, Rung
sted 1941-45, svend h. læremesteren 1945-55, over
taget nuværende slagter- og viktualieforretning i
Bistrup 1955.
Adr. Vasevej 76, Birkerød.
Firma: Vald. Th. Flaga, Slagtermester, Bistrup
lund 2, Birkerød.
Fledelius, Emil, slagtermester; f. 16/4 1899 i
Vejle, søn af slagtermester Anton Jacob Valentin
Fledelius; g. 7/7 1928 m. Ella F., f. Grønfeldt;
udd. h. faderen 1913-17, svendeprøve (Vejle), fre
kventeret Teknologisk Institut, Kbhvn. 1930,
svend h. slagtermester Anton Ovesen, Århus (2
år), overtaget faderens slagterforretning i Vejle
— der sideløbende omfatter pølsemageri — 1928;
hobby: jagt og fiskeri.
Adr. Ny Grejsdalsvej 5, Vejle.
Firma: E. Fledelius, Slagtermester, Nørrebrogade 12, Vejle.

Floutrup, Jens Adolf, slagtermester; f. 28/9 1920
i Sjørring sogn, Thisted amt, søn af arbejdsmand
Knud Jensen Floutrup; g. 23/10 1946 m. Anna F.,
f. Sørensen; udd. h. slagtermester Hans Nielsen,
Sjørring 1934-38, svend i Thisted amt, etabi. sig
s. selvstændig slagtermester i Ydby 1946, inde
haver af nuværende slagterforretning i Snedsted
s. 1952.
Adr. Snedsted.
Firma: Jens Floutrup, Slagtermester, Snedsted.

Fischer, Walther, slagtermester; f. 23/9 1911 i
Kbhvn., søn af slagtermester Olaf Howard Fi
scher; g. 14/4 1938 m. Inger F., f. Larsen; udi. h.
faderen 1931, grundlagt nuværende slagterfor
retning i Brønshøj 1933, efter faderens død 1939
videreført dennes slagterforretning i Ordrup.
Adr. Degnemose Allé 62, Brønshøj.
Firma: Walther Fischer, Slagtermester, Frederikssundsvej 155, Brønshøj.

Fløhr, Johan, slagtermester; f. 2/11 1909 i Hol
sten, Tyskland, søn af arbejdsmand Johannes
Fløhr; g. 19/10 1941 m. Ellen F., f. Bæk Kristen
sen; udd. og virket v. hjemmeslagtning og han
del, medarbejder i og leder af moderens slagter
forretning i Grønbjerg pr. Filskov 1926-37, over
taget samme — der omfatter butik og slagtehus
— 1937, genn. årene ombygget og moderniseret
forretningen.
Adr. Grønbjerg pr. Filskov.
Firma: Johan Fløhr, Slagterforretning, Grøn
bjerg pr. Filskov.

Fisker, Ove, slagtermester; f. 4/1 1920 i Holste
bro, søn af overportør Jens Fisker; g. 3/6 1945
m. Emma Elisabeth F., f. Diderichsen; udd. på
Holstebro Svineslagteri, Holstebro 1935-39, sven
debrev 1939, svend på Struer Andels-Svineslag
teri Struer 1939-46 og h. slagtermester P. Jensen,
Struer 1946-51, i kompagni m. slagtermester Chri
stian Diderichsen grundlagt nuværende slagter
forretning i Åbyhøj — der sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri samt en del
en gros slagtning t. Kbhvn. — 1951; vareområde:
kød og viktualier en detail.
Adr. Chr. Winthers Vej 10, Åbyhøj.
Firma: Tousparkens Slagterforretning v. O.
Fisker & I. C. Diderichsen, Tousparken 1, Åbyhøj.

Fogtmann, Harald, eksportør; f. 18/2 1905 i Sej
strup, Ribe amt, søn af gårdejer, handelsmand
Hans Fogtmann; g. 22/1 1933 m. Agnes F., f. Mad
sen; udd. dels v. handel m. kreaturer og dels s.
slagter, iøvrigt virket s. slagter og kreaturhand
ler, grundlagt nuværende eksportforretning i
Ribe — der omfatteer eksport af levende og
slagtede kreaturer samt af levekvæg og søer t.
Tyskland — 1948, en tid drevet eksportslagtning
t. Schweiz, driver iøvrigt sideløbende kreatur
handel og -græsning; medl. af best. f. Landsfor
eningen af Kreaturhandlere i Danmark’s afd. f.
Ribe amt.
Adr. Saltgade 20, Ribe.
Firma: Harald Fogtmann, Eksportforretning,
Saltgade 20, Ribe.
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V. T. Flaga
slagtermester
Birkerød

J. Fløhr
slagtermester
Grønbjerg

N. Fournais
slagtermester
Odder

Fournais, Niels, slagtermester; f. 29/3 1903 i
Fredericia, søn af slagtermester Theodor Four
nais; g. 6/9 1936 m. Dagny F., f. Nielsen; udd.
dels h. faderen og dels h. slagtermester Rasmus
Sørensen, Arhus 1917-21, svendebrev 1921, svend
1921-28, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Arhus 1928, overtaget nuværende slagterforret
ning i Odder — der er grundlagt 1902 og side
løbende omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1946; vareområde: kød og
viktualier en detail; bisidder i Arhus Slagter
laug 1954-57, formd. f. Odder og Omegns Slagter
mesterforening, skuemester f. samme.
Adr. Randlevvej 3, Odder.
Firma: Niels Fournais, Slagtermester, Rand
levvej 3, Odder.

Frandsen, Gustav, slagtermester; f. 15/4 1906 i
Sønder Omme sogn, Vejle amt, søn af slagter
mester Peter Frandsen; g. 15/10 1930 m. Kathrine
F., f. Schüth; udd. dels h. faderen 1920-22 og dels
h. slagtermester Thygesen, Fredericia 1922-24,
svendeprøve m. diplom f. snitfri hudeaftagning
(Fredericia), frekventeret Teknologisk Institut,
Kbhvn. 1928, svend h. slagtermestrene Søndergaard og H. C. Jørgensen — begge Fredericia
samt på A.S.K., Kolding, overtaget slagtermester
Ingvard Jensen’s forretning i Sønder Stenderup
pr. Varmark — der sideløbende omfatter slagte
hus og pølsemageri samt landtur — 1942; medl.
af best. f. Slagtermesterforeningen f. Kolding og
Omegn 1950-53, genn. 5 år formd. f. Sønder Sten
derup I. F.; hobby: fiskeri.
Adr. Sønder Stenderup pr. Varmark.
Firma: Gustav Frandsen, Slagtermester, Søn
der Stenderup pr. Varmark.

Frandsen, Harald, slagtermester; f. 22/7 1909 i
Fjerritslev, Thisted amt, søn af slagtermester
Christian Andersen Frandsen; g. 23/5 1937 m.
Lilly Margrethe F., f. Jørgensen; udd. dels h.
faderen og dels h. slagtermester Pedersen, Åby
bro 1923-27, frekventeret Fjerritslev tekniske
Skole og Teknologisk Institut, Kbhvn., svend bl.
a. h. slagtermester Friis, Skanderborg, forpagtet
nuværende slagterforretning i Fjerritslev efter

P. Frandsen
slagtermester
Skive

faderens død 1945, overtaget samme — der om
fatter butik og pølsemageri samt filial i Vester
gade, Fjerritslev — f. egen regning 1947, genn.
årene ombygget og moderniseret forretningen;
medl. af best. f. Vestvendsyssels Slagtermester
forening og f. Landsforeningen t. Fåreavlens
Fremme.
Adr. Søndergade 6, Fjerritslev.
Firma: Harald Frandsen, Slagterforretning,
Søndergade 6, Fjerritslev.

Frandsen, Kjeld Koch, slagtermester; f. 17/5
1926 i Hobro, søn af slagtermester Rasmus Frand
sen; g. 15/4 1954 m. Eva F., f. Madsen; udd. h.
faderen 1940-44, svend bl a. i Kbhvn. 1944-49,
efter faderens død indtrådt s. kompagnon i den
nes slagterforretning i Hobro — der sideløbende
omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri og
har filial Adelgade 8, Hobro — sammen m. mode
ren 1949; vareområde: kød og viktualier en de
tail; medl. af best. f. Hobro og Omegns Slagter
mesterforening.
Adr. Kærvangen 8, Hobro.
Firma: R. Frandlsen, Kødudsalg, Adelgade 810, Hobro.

Frandsen, Peter, slagtermester; f. 2/3 1919 i
Skive, søn af vognmand Peter Jensen Frandsen;
g. 7/4 1944 m. Esther F., f. Thorsen; udd. på
Skive Andels-Slagteri, Skive 1933-37, svendebrev
1937, svend 1937-49, grundlagt nuværende slagter
forretning i Skive — der sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1949, ud
videt butikken 1957; vareområde: kød og vik
tualier en detail; medl. af best. f. Skive og Om
egns Slagtermesterforening s. 1954.
Adr. Huitfeldtsgade 33, Skive.
Firma: P. Frandsen, Slagterforretning, Ring
parken 1, Skive.
Frandsen, Poul, slagter; f. 12/1 1931 i Frede
ricia, søn af slagtermester Gustav Frandsen; g.
23/3 1951 m. Nelly F., f. Christiansen; udd. dels
h. faderen 1945-47 og dels h. slagtermester H. C.
Olsen, Stege 1947-49, svendeprøve (Stege), svend
h. læremesteren, h. slagtermestrene Sv. Vad, Es-
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T. Frandsen
slagtermester
Arhus

W.

J. J. Franke
slagtermester
Odense

H. Franke
slagtermester
Sønderborg

bjerg og B. P. Jensen, Jerne, på A.S.K., Kolding
og i faderens forretning i Sønder Stenderup pr.
Varmark s. 1952; tidl. medl. af best, og formd. f.
Jerne I.F.s håndboldafd.; hobby: jagt og fiskeri.
Adr. Sønder Stenderup pr. Varmark.
Firma: Gustav Frandsen, Slagtermester, Søn
der Stenderup pr. Varmark.
Frandsen, Tage, slagtermester; f. 7/4 1922 i
Hadsten, Arhus amt, søn af kreatureksportør
Ejner Frandsen; g. 26/12 1944 m. Annalise F., f.
Beering Pedersen; udd. s. kok i Arhus-Hallen’s
Restaurant, Arhus 1939-43, kok 1943-46, køkken
chef 1946-50, gårdejer 1950-53, grundlagt nuvæ
rende slagterforretning og charcuteri i Arhus —
der sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1953; vareområde: kød og
viktualier en detail samt lynfrosne varer fra
konservator og middagsretter.
Adr. Hammershusvej 54, Århus.
Firma: Tage Frandsen, Slagtermester, Ham
mershusvej 54, Arhus.

Franke, Johannes Josef, slagtermester; f. 31/1
1904 i Svendborg, søn af slagtermester Jørgen
Carl Andreas Franke; g. 26/8 1950 m. Anny F., f.
Jensen; udd. h. faderen — der drev omfattende
torvehandel i Svendborg — 1918-22, aflagt sven
deprøve i Svendborg (særdeles godt og propert
udført arbejde), svend h. slagtermester J. Nebeling Andersen, Odense, overtaget nuværende
slagterforretning i Odense — der sideløbende
omfatter pølsemageri — 1929.
Adr. Fisketorvet 3, Odense.
Firma: Josef Franke, Slagtermester, Fisketor
vet 2, Odense.
Franke, Paul Emil, slagtermester; f. 23/8 1921 i
Svendborg, søn af slagtermester August Josef
Emil Franke; udi. i faderens slagterforretning i
Tårbæk 1939, ansat i en gros firmaet Brdr. Houlberg, Kødbyen, Kbhvn. t. 1946 og h. slagterme
ster K. Leonh. Johansen, Hellerup 1946-50, etabi.
sig s. selvstændig slagtermester i Kbhvn. 1953,
sideløbende sælger i en gros firmaet P. Ander
sen, Kødbyen, Kbhvn. s. 1950.

A. Frederiksen
slagtermester
Slet

Adr. Højdevej 50, Kbhvn. S.
Firma: Paul E. Franke, Slagtermester, Ama
gerbrogade 214 A, Kbhvn. S.
Franke, Wilhelm Hermann, slagtermester; f.
4/2 1913 i Sønderborg, søn af slagtermester Her
mann Franke; g. 7/1 1940 m. Helene F., f.
Petersen; udd. h. faderen 1928-32, svend bl. a.
i Flensburg, Arhus og Fredericia samt i fade
rens slagterforretning i Sønderborg, løst næ
ringsbrev og overtaget sidstnævnte — der om
fatter butik og pølsemageri — 1943, genn. årene
ombygget og moderniseret samme; medl. af
best. f. Sønderborg og Omegns Slagtermester
forening, skuemester i svendeprøvekommissio
nen f. slagterlærlinge, forretningsfører f. Søn
derborg og Omegns Slagtermesterforening’s
hudeafd.
Adr. Holger Drachmanns Gade 3, Sønderborg.
Firma: Hermann Franke, Slagtermester, Per
legade 20, Sønderborg.

Frederiksen, Alfred, slagtermester; f. 25/1 1914
i Tyrsted, Vejle amt, søn af gårdejer Frederik
Frederiksen; g. 9/7 1939 m. Henny Louise F., f.
Secher; udd. h. slagtermester H. I. Petersen,
Bjerre 1930-34, svendebrev 1934, svend 1934-37,
etabi. sig s. selvstændig slagtermester i Tyrsted
1937, indehaver af forskellige slagterforretnin
ger 1938-54, overtaget nuværende slagterforret
ning i Slet pr. Tranbjerg J. — d*er sideløbende
omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1954; vareområde: kød og viktualier
en dletail fra butik og vogn.
Adr. Slet pr. Tranbjerg J.
Firma: Slet Slagterforretning v. Alfred Fre
deriksen, Slet pr. Tranbjerg J.
Frederiksen, Børge Ludvig, slagtermester; f.
4/8 1921 i Gedser, Maribo amt, søn af slagter
mester Ludvig Frederiksen; g. 4/11 1950 m. Ka
ren F., f. Hansen; udd. h. slagtermester Peter
Ludvigsen, Øster Kippinge pr. Nørre Alslev
1938-42, svend h. slagtermestrene Dyrborg, He
dehusene og Devantier, Stevns, i kompagni m.
broderen slagtermester Preben Ludvig Frede-
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H.

W. G. Frederiksen
slagtermester
Græsted

H. Frederiksen
slagtermester
Benløse

J. C. Frederiksen
slagtermester
Hurup

O. E. Frederiksen
slagtermester
Odense

riksen overtaget faderens slagterforretning i
Gedser 1956.
Adr. L. Jensens Gade 5, Gedser.
Firma: L. Frederiksen, Slagterforretning,
Skolegade, Gedser.

Græsted 1950, afhændet samme samt grundlagt
nuværende slagter- og viktualieforretning i
Græsted 1954.
Adr. Nygade 3, Græsted.
Firma: Willy’s Slagterforretning v. Willy Fre
deriksen, Hovedgaden 21, Græsted.

Frederiksen, Carl Møller, slagtermester; f.
23/10 1925 i Brenderup, Odense amt, søn af slag
termester, kreaturhandler Harald Martin Frede
riksen; g. 29/9 1951 m. Anna Margrethe F., f.
Fog-Nielsen; udd. i faderens slagterforretning i
Brenderup 1939-43, svendeprøve (Brenderup),
svend h. slagtermester Rosenfeldt Pedersen,
Nørre Aby og i lærevirksomheden, overtaget
sidstnævnte — der sideløbende omfatter moder
ne pølsemageri samt landtur — 1952; hobby:
jagt.
Adr. Odensevej, Brenderup F.
Firma: Carl Frederiksen, Slagtermester,
Odensevej, Brenderup F.

Frederiksen, Holger, slagtermester; f. 27/6 1923
i Herlufmagle, Præstø amt, søn af kreaturhand
ler Valdemar Frederiksen; g. 12/8 1944 m. Ellen
F., f. Møller; udd. h. broderen slagtermester
Viggo Frederiksen, Borup 1939-43, svend h. slag
termester Frits Correll, Ringsted og førstemand
på Ringsted Andels-Svineslagteri’s kreaturslag
teri, Ringsted 1943-55, overtaget slagtermester
Jørgen Nielsen’s forretning i Benløse 1955.
Adr. Roskildevej 182, Benløse pr. Ringsted.
Firma: Holger Frederiksen, Slagtermester,
Roskildevej 182, Benløse pr. Ringsted.

Frederiksen, Charles, slagtermester; f. 16/3
1923 i Arup, Odense amt, søn af slagtermester,
kreaturhandler Henrik Frederiksen; g. 7/1 1951
m. Dagny F., f. Smith; udd. h. slagtermester
Rosenfeldt Petersen, Nørre Aby, svendebrev
1942, svend i Reykjavik 1947-49, forpagtet slag
termester Erik Christensen’s filial i Blovstrød
1951, overtaget samme 1955.
Adr. Blovstrød pr. Allerød.
Firma: Charles Frederiksen, Slagtermester,
Blovstrød pr. Allerød.

Frederiksen, Fredlev Edlar, slagtermester.
Firma: Fredlev Frederiksen, Slagterforretning,
Viborggade 40, Kbhvn. 0.
Frederiksen, Helge Willy Gerhardt, slagter
mester; f. 15/5 1919 i Græsted, Frederiksborg
amt, søn af smed Aksel Frederiksen; g. 20/2
1944 m. Elly F., f. Koch; udd. h. slagtermester
Olai Madsen, Græsted 1934-38, svend h. lære
mesteren 1938-44, h. slagtermester Svend Niel
sen, Græsted 1944-45 og i Frederikssund AndelsSvineslagteri’s udsalg i Helsinge 1945-50, over
taget slagtermester Peter Jensen’s forretning i

25

Frederiksen, Jens Christian, slagtermester; f.
17/12 1909 i Hørdum, Thisted amt, søn af køb
mand Hans Christian Frederiksen; g. 30/3 1936
m. Margrethe F., f. Bentzen (død); udd. h. slag
termestrene Jens Nielsen, Hørdum og Ebbe
Boysen, Holsted, frekventeret Teknologisk Insti
tut, Kbhvn., etabi. sig s. selvstændig slagter
mester i Hurup, Thy 1936, sideløbende grundlagt
filial Bredgade 42, Hurup, Thy 1950; formd. f.
Sydthy Slagtermesterforening s. 1953.
Adr. Vestergade 5, Hurup, Thy.
Firma: Chr. Frederiksen, Slagtermester,
Vestergade 5, Hurup, Thy.
Frederiksen, Kristian Niels, slagtermester; f.
13/5 1908 i Skinnerup, Thisted amt, søn af land
mand Nikolaj Frederiksen; g. 4/7 1933 m. Jo
hanne F., f. Pedersen; udi. h. slagtermester J.
Stokholm, Hvidbjerg 1927, svend h. slagter
mester J. Bisgaard, Nors, etabi. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Sjørring 1933.
Adr. Sjørring.
Firma: Kristian Frederiksen, Slagtermester,
Sjørring.
Frederiksen, Niels Viggo, slagtermester; f.
18/2 1911 i Herluflille, Sorø amt, søn af kreatur-
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P. H. Frederiksen
slagtermester
Nørre Aby

K. A. Friedrichsen
slagtermester
Nørre Asmindrup

E. B. Freudenthal
slagtermester
Kbhvn. 0.

handler Valdemar Frederiksen; g. 28/10 1934 m.
Rigmor F., f. Larsen; udd. h. slagtermester An
ders Ravn, Uggerløse, svend h. slagtermestrene
Carl Frederiksen, Roskilde og Puggaard, Hel
singør, etabi. sig s. selvstændig slagtermester i
Borup 1936; formd. f. Ringsted og Omegns Slag
termesterforening s. 1948, formd. f. Borup Bor
ger- og Håndværkerforening.
Adr. Borup.
Firma: Borup Kødcentral, Borup.
Frederiksen, O. repræsentant; repræsentant f.
D.A.K., Roskilde.
Adr. A. F. Beyers Vej 6, Kbhvn. F.
Frederiksen, Ove Erhardt, slagtermester; f.
20/9 1920 i Årslev, Svendborg amt, søn af slag
termester Hans Christian Frederiksen; g. 24/9
1949 m. Birte Willum F., f. Willum Rasmus
sen; udd. dels h. faderen 1934-36 og dels h.
slagtermester Johs. Rasmussen, Odense 1936-38,
aflagt svendeprøve i Odense (særdeles godt og
propert udført arbejde), svend h. onkelen slag
termester Svend Hansen, Årslev samt h. slag
termestrene Kronsbjerg, Særslev, Duch, Odense
og Emil Hansen, Odense, etabi. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Odense 1949, sideløbende
overtaget slagtermester Axel Hansen’s forret
ning Rødegårdsvej 114, Odense — der drives v.
bestyrer — 1955; medl. af best. f. Slagter
mesterforeningen f. Odense og Omegn s. 1957;
hobby: travsport.
Adr. Bregnevej 1, Odense.
Firma: E. Frederiksen, Slagtermester, Tofte
vej 21, Odense.
Frederiksen, Paul Erik, slagtermester; f. 22/11
1923 i Odense, søn af automekaniker Carl Lud
vig Frederiksen; g. 31/12 1945 m. Sonja F., f.
Christensen; mellemskoleeksm., udd. s. slagter
h. slagtermester Karl K. Pedersen, Odense 1939
-41 og 1942-43 samt s. pølsemager og butikssvend
h. slagtermester J. Franke, Odense 1941-42,
svendeprøve (Odense), svend h. slagtermester
O. Thrane, Odense og på I. P. Jensen’s pølse
fabrik, Odense, etabi. sig s. selvstændig slagter

K. J. Friis
slagtermester
Nakskov

mester i Odense 1948, indehaver af nuværende
ejendom m. tilhørende slagter- og viktualiefor
retning i Bolbro s. 1956.
Adr. Rugårdsvej 91, Odense.
Firma: Paul Frederiksen, Slagtermester, Høj
strupvej 65, Bolbro.

Frederiksen, Paul Hansen, slagtermester; f.
6/2 1917 i Vejle, søn af slagtermester Paul Fre
deriksen; g. 17/3 1940 m. Sigrid F., f. Christen
sen; udd. h. faderen 1931-35, svendeprøve (Vej
le), frekventeret Teknologisk Institut, Vejle
1954, svend h. faderen, påbegyndt landtur 1939,
etabi. sig s. selvstændig slagtermester i Vejle
1951, overtaget nuværende slagterforretning i
Nørre Åby — der sideløbende omfatter pølse
mageri — 1957; medl. af best. f. Vejle Slagter
mesterforening s. 1955.
Adr. Åvænget 2, Nørre Aby.
Firma: Paul Frederiksen, Slagtermester,
Avænget 2, Nørre Aby.

Frederiksen, Poul, slagtermester; f. 19/8 1918
i Kalundborg, søn af matros Fr. Frederiksen; g.
22/10 1944 m. Helene F., f. Hansen; udd. h.
slagtermester Aage Nielsen, Kalundborg, svend
i Asnæs, overtaget slagter Peter Petersen’s for
retning i Havdrup 1949.
Adr. Havdrup.
Firma: Poul Frederiksen, Slagtermester, Hav
drup.
Frederiksen, Valdemar, slagtermester; f. 13/2
1892 i Odense, søn af slagtermester Frederik
Frederiksen; g. 10/6 1923 m. Margrethe F., f.
Madsen; udd. h. faderen — der genn. 60 år drev
handel fra åben bod på Odense Torv — 1906-10.
svendeprøve m. 1. karakter, derefter drevet
handel m. levekvæg samt en gros slagtning,
grundlagt nuværende slagterforretning i Odense
1923, udvidet samme m. viktualieforretning 1930;
medl. af best. f. Slagtermesterforeningen f.
Odense og Omegn s. 1937, genn. årene kasserer
og næstformd. i samme, formd. f. foreningen
1943-53, medl. af best. f. Odense Slagterlaug s.
1946.
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P. Friis
slagtermester
Nakskov

A. R. Froberg
slagtermester
Älum

S. Aa. Friis
slagtermester
Sletten

Adr. Tietgens Allé 68, Odense.
Firma: V. Frederiksen, Slagtermester, Tiet
gens Allé 68, Odense.

Freudenthal, Edm. B., slagtermester; f. 9/11
1903 i Kbhvn., søn af slagtermester C. F. V.
Freudenthal; g. 12/2 1945 m. Kamma Christine
Elisabeth F., f. Højlyng; udd. h. faderen, sven
debrev 1926, overtaget faderens slagterforretning
i Kbhvn. 1940.
Adr. Manøgade 9, Kbhvn. 0.
Firma: V. Freudenthal & Søn, Slagterforret
ning, Nordre Frihavnsgade 4, Kbhvn. 0.
Friedrichsen, Karl August, slagtermester; f.
12/3 1927 i Tønder, søn af slagtermester Wilhelm
Friedrichsen; realeksm. (Holbæk Realskole),
udd. i faderens slagter- og viktualieforretning i
Nørre Asmindrup 1947-51, svend i Farum, Hol
bæk og Kbhvn., drevet selvstændig slagter- og
viktualieforretning 1955-56, derefter medinde
haver af lærevirksomheden — der blev overtaget
af faderen 1946.
Adr. Nørre Asmindrup.
Firma: Wilhelm Friedrichsen, Slagter- & Vik
tualieforretning, Nørre Asmindrup.
Friis, Henning, slagtermester; f. 27/11 1911 i
Hellebæk, Frederiksborg amt, søn af slagter
mester Christian Friis; g. 3/10 1937 m. Kjersti
F., f. Skrigrud; udd. h. faderen 1928-32, svend i
søsterens slagterforretning i Holte, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Søborg 1935, grund
lagt slagterforretning i Lyngby 1937, overtaget
slagtermester Svend Nielsen’s forretning i Ros
kilde 1945.
Adr. Dronning Sofies Vej 19, Roskilde.
Firma: Henning Friis, Slagtermester, Algade
42, Roskilde.

Friis, Knud Jørgen, slagtermester; f. 26/9 1930
i Kbhvn., søn af slagtermester Povl Friis; g.
29/10 1955 m. Ann-Lis F., f. Petersen; svende
brev (slagtermester Poul Pedersen, Maribo)
1950, svend h. slagtermestrene V. Gramhald og

N. H. Froberg
slagtermester
Ørsted

P. E. Larsen, Kbhvn. samt h. faderen, etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Nakskov 1955.
Adr. Vejlegade 36, Nakskov.
Firma: Favoritten v. Slagtermester K. J. Friis,
Vejlegade 36, Nakskov.
Friis, Povl, slagtermester; f. 5/9 1903 i Hol
mene, Frederiksborg amt, søn af slagtermester
Christian Friis; g. 28/3 1929 m. Signe Marie F.,
f. Krogh; udd. h. faderen 1918-22, ansat i en
gros firmaet J. Wiedemann, Kbhvn. (ca.
år),
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Nakskov
1933; formd. f. Nakskov og Omegns Slagter
mesterforening s. 1945, medl. af best. f. Danske
Slagtermestres Landsforening s. 1953, medl. af
best. f. Lollands Eksportmarked, Nakskov.
Adr. Søndergade 39, Nakskov.
Firma: Povl Friis, Kødbørsen, Nakskov.
Friis, Svend Aage, slagtermester; f. 11/9 1907
i Tikøb sogn, Frederiksborg amt, søn af slagter
mester Christian Friis; g. 25/12 1928 m. Tove
Nelly F., f. Hjorth Olsen; udd. h. slagtermester
Knigge, Hillerød 1921-25, svend h. slagtermestre
ne A. Mogensen, Hillerød og Sofus Poulsen,
Hornbæk, drevet slagterforretning i Roskilde
1946-56, derefter overtaget slagtermester A. T.
Andersen’s forretning i Sletten.
Adr. GI. Strandvej 155, Sletten pr. Humlebæk.
Firma: Sv. Aa. Friis, Slagtermester, GI.
Strandvej 155, Sletten pr. Humlebæk.
Froberg, Aksel Rosenkrands, slagtermester; f.
11/4 1906 i Ørsted, Randers amt, søn af slagter
mester Hans Axel Froberg; g. 19/10 1930 m.
Anna F., f. Hansen; udd. h. slagtermester Johs.
Gj edsted, Allingåbro 1921-25, svendebrev 1925,
svend 1925-29, grundlagt nuværende slagterfor
retning i Alum — der sideløbende omfatter
slagtehus, pølsemageri, kogeri og salteri — 1929;
vareområde: kød og viktualier en detail fra 2
vogne.
Adr: Alum pr. Randers.
Firma: A. R. Froberg, Slagtermester, Alum
pr. Randers.
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A. Frost
slagtermester
Glostrup

A. W. Funch
slagtermester
Rønne

K. B. Fugl
slagtermester
Søllested

Fröberg, Einar, kreaturkommissionær, grosse
rer; f. 3/6 1897 i Randers, søn af kreaturkom
missionær, grosserer Jens Froberg; udg. fra
Randers Realskole, Randers 1912, derefter slag
terlærling h. slagtermester Iversen, Vesterbro
gade, Kbhvn., svendeprøve 1915, videreuddannet
h. faderen i firmaet Chr. Thomsen & Søn,
Kbhvn., etabi. sig s. selvstændig slagtermester i
Kbhvn. 1920, genn. årene indehaver af forskel
lige slagterforretninger i Kbhvn. t. 1953, over
taget faderens kommissionsforretning i Kbhvn.
1940, optaget sønnen Poul Froberg s. kompagnon
i samme 1954; medl. af best. f. Foreningen af en
gros Handlende i Kbhvn.s Flæskehal, medl. af
kødnoteringsudvalget.
Adr. Toftegårds Plads 6, Kbhvn. Valby.
Firma: Chr. Thomsen & Søn v. Einar & Poul
Froberg, Kommissionsforretning, Flæskehallen
47, Kødbyen, Kbhvn. V.

Froberg, Hans Axel, slagtermester; f. 24/3 1878
i Ørsted, Randers amt, søn af slagtermester Sø
ren Froberg; g. 6/11 1902 m. Anna Marie F., f.
Herholdt (død); udd. s. slagter 1892-96, svende
brev 1896, svend 1896-1900, etabi. sig s. selvstæn
dig slagtermester m. salg af kød udelukkende
fra vogn i Ørsted 1900, sideløbende overtaget fa
derens slagterforretning i Ørsted 1914, afhændet
samme t. sønnen Niels Herholdt Froberg 1942;
æresmedl. af Randers Slagtermesterforening s.
1953.
Adr. Ørsted.

Froberg, Niels Herholdt, slagtermester; f. 1/7
1904 i Ørsted, Randers amt, søn af slagtermester
Hans Axel Froberg; g. 10/3 1929 m. Edel F., f.
Poulsen; udd. h. faderen 1920-24, svendebrev
1924, svend h. faderen 1924-29, etabi. sig s. selv
stændig slagtermester i Hevring 1939, overtaget
faderens slagterforretning i Ørsted — der er
grundlagt af bedstefaderen — 1942, erhvervet
nuværende ejendom i Ørsted og indrettet mo
derne slagterbutik, pølsemageri, kogeri og sal
teri i samme 1952; vareområde: kød og viktua
lier en detail fra butik og vogn; driver side
løbende kreaturhandel.

P. W. Funch
slagtermester
Rønne

Adr. Ørsted.
Firma: N. Froberg, Slagtermester, Ørsted.
Froberg, Poul, kreaturkommissionær, grosse
rer; f. 26/2 1924 i Kbhvn., søn af kreaturkom
missionær, grosserer Einar Froberg; g. 10/5 1946
m. Else F., f. Poulsen; præliminæreksm. (Kpt.
Johnsen’s Skole, Frdbg.) 1942, derefter slagter
lærling i faderens slagterforretning i Kbhvn.,
svendeprøve 1945, forretningsbestyrer h. fade
ren t. 1954, optaget s. kompagnon i faderens
kommissionsforretning i Kbhvn. 1954.
Adr. C. J. Brandts Vej 8, Kbhvn. NV.
Firma: Chr. Thomsen & Søn v. Einar & Poul
Froberg, Kommissionsforretning, Flæskehallen
47, Kødbyen, Kbhvn. V.
Frost, Arne, slagtermester; f. 7/10 1894 i
Kbhvn., søn af postmester Andreas Frost; g.
12/10 1923 m. Ebba F., f. Olsen; præliminær
eksm. (Tarm Realskole), udd. h. slagtermester
H. Ørum, Esbjerg 1910-13, ansat h. slagtermester
Hasle, Arhus og h. slagtermester Johansen, Nør
rebro, Kbhvn. 1914-17, drevet viktualieforretning
i Kbhvn. 1917-32, grundlagt nuværende slagterog viktualieforretning i Glostrup 1932.
Adr. Hovedvejen 49, Glostrup.
Firma: A. Frost, Slagtermester, Hovedvejen
83, Glostrup.
Frost, Peter, slagtermester; f. 2/10 1891 i Tå
strup, Århus amt, søn af bødkermester Christian
Frost; g. 9/9 1933 m. Elna F., f. Nielsen; slagter
mester i Århus 1919-43, slagtermester og kro
vært i Holme 1943, slagtermester i Ålborg 194345, overtaget nuværende slagterforretning i
Vestbirk — der sideløbende omfatter slagtehus,
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1947;
vareområde: kød og viktualier en detail fra bu
tik og vogn.
Adr. Vestbirk.
Firma: P. Frost, Slagtermester, Vestbirk.

Fugl, Knud Black, slagtermester; f. 28/9 1923 i
Svendsbjerg, Maribo amt, søn af slagtermester
Lars Fugl; g. 18/10 1952 m. Karen F., f. Brandt;
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J. Førby
slagtermester
Frøstrup

R. E. Gantriis
slagtermester
Arhus

C. Gade
direktør
Køge

udd. h. faderen 1937-41, svend h. samme, selv
stændig slagtermester i Søllested s. 1952.
Adr. Søllested.
Firma: Knud Fugl, Slagtermester, Søllested.
Fugl, Ludvig, slagtermester; f. 3/1 1885 i Nør
re Felding, Ringkøbing amt, søn af slagter Carl
Fugl; g. 22/3 1911 m. Karen F., f. Jepsen; udd.
h. faderen bl. a. v. hjemmeslagtning, etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Holstebro 1919,
genn. årene udvidet og moderniseret forretnin
gen; formd. f. Holstebro Slagtermesterforening
1934-52, genn. en årrække skuemester v. svende
prøver.
Adr. Skjernvej 10, Holstebro.
Firma: Ludvig Fugl, Slagtermester, Sønderlandsgade 13, Holstebro.

Fuglsang, Svend Aage, slagtermester; f. 27/8
1907 i Vejle, søn af boelsmand Niels Christian
Fuglsang; g. 3/6 1930 m. Marie F., f. Nielsen;
udd. h. slagtermester J. Hansen, Børkop 192226, aflagt svendeprøve i Børkop (tilfredsstillende
og veludført arbejde), svend h. læremesteren
samt h. slagtermestrene Tvede, Laven og Laur
sen, Brejning, forpagtet slagtermester J. Han
sen’s forretning i Brejning 1931, erhvervet den
t. forretningen hørende ejendom 1945, ombygget
og moderniseret forretningen — der sideløbende
omfatter slagtehus og pølsemageri — 1952, kører
sideløbende landtur; genn. ca. 5 år medl. af
best. f. Brejning Borger- og Håndværkerfor
ening.
Adr. Østergade 3, Brejning.
Firma: Svend Fuglsang, Slagtermester, Øster
gade 3, Brejning.
Funch, Arne Wilhelmsen, slagtermester; f.
12/1 1928 i Rønne, søn af slagtermester Thorvald
Andreas Funch; g. 20/9 1952 m. Lily Margrethe
F., f. Gudbergsen; udd. h. faderen, svend h.
samme, i kompagni m. broderen slagtermester
Poul Wilhelmsen Funch overtaget nuværende
slagterforretning i Rønne — der er grundlagt af
slagtermester Andreas Hansen 1857 — 1951.

A. Gellert
slagtermester
Tyrstrup

Adr. Stålegade 3, Rønne.
Firma: Kødbørsen, Stålegade 3, Rønne.

Funch, Poul Wilhelmsen, slagtermester; f.
10/4 1925 i Rønne, søn af slagtermester Thor
vald Andreas Funch; g. 9/10 1948 m. Anne Lise
F., f. Hansen; udd. h. faderen, svend h. slag
termestrene Werner Nielsen, Hillerød, Anders
Jensen, Hillerød og Ejegod Jørgensen, Roskilde,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Rønne
1946, overtaget faderens slagterforretning i Røn
ne 1950, i kompagni m. broderen slagtermester
Arne Wilhelmsen Funch overtaget nuværende
slagterforretning i Rønne — der er grundlagt af
slagtermester Andreas Hansen 1857 — 1951.
Adr. Rosenvej 16, Rønne.
Firma: Kødbørsen, Stålegade 3, Rønne.
Følster, Hans, slagtermester; f. 17/5 1915 i
Fole, Haderslev amt, søn af gårdejer Hermann
Følster; g. 19/4 1940 m. Edel F., f. Lydiksen; udd.
h. slagtermestrene P. Madsen og L. Madsen,
Gram 1932-36, frekventeret Gram tekniske Sko
le, en kort tid svend, løst næringsbrev og for
pagtet nuværende slagterforretning i Gram 1937,
overtaget, ombygget og moderniseret samme —
der omfatter butik, pølsemageri og slagtehus —
1939.
Adr. Østergade 2, Gram.
Firma: Hans Følster, Slagterforretning, Øster
gade 2, Gram.

Førby, Jens, slagtermester; f. 4/3 1895 i Høj
strup, Thisted amt, søn af gårdejer Jens Ander
sen Førby; g. 12/12 1922 m. Jensine F., f. Thom
sen; udd. h. slagtermester Chr. Thomsen, Frø
strup, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Frøstrup 1922, flyttet forretningen t. egen ejen
dom i Frøstrup s. å.
Adr. Frøstrup.
Firma: J. Førby, Slagtermester, Frøstrup.
Gaaei, Jørgen Frederik, slagtermester; f. 12/12
1915 i Nørresundby, søn af slagtermester Her
mann Adolf Gaaei; g. 5/5 1939 m. Edith G., f.
Christensen; udd. h. slagtermester Alfred Jen-

389

sen, Alborg 1930-34, frekventeret Teknologisk
Instituts fagkursus, Kbhvn., svendeprøve m. ros
1934, svend i lærevirksomheden 1934-37, mester
svend i samme 1937-47, grundlagt nuværende
slagterforretning i Alborg — der sideløbende
omfatter salteri, røgeri og kogeri — 1947; vare
område: kød og viktualier en detail; medl. af
Serapions Ordenen i Danmark.
Adr. Øster Allé 59, Alborg.
Firma: Jørgen Gaaei, Slagtermester, Sjæl
landsgade 40, Alborg.
Gade, Christen, direktør; f. 31/12 1903 i Sevel,
Ringkøbing amt, søn af købmand Johannes Ga
de; g. 24/10 1930 m. Ellen G., f. Heiberg Hansen;
præliminæreksm. 1918, udd. i bl. handel, iøvrigt
udd. på Herning Svineslagteri, Herning, handelsskoleeksm. 1924, prokurist på Skjern Svine
slagteri, Skjern, bogholder på Hobro & Omegns
Andelsslagteri, Hobro 1930-32, studie- og arbejds
ophold v. D.B.C., England 1927, direktør f. An
dels-Svineslagteriet »Midtjylland«, Grindsted
1932-35, direktør f. Køge Andels-Svineslagteri,
Køge s. 1935; formd. f. Andelsslagteriernes Fæl
lesindkøb, medl. af landsnoteringsudvalget, af
kontroludvalget og af teknisk udvalg, medl. af
best. f. Foreningen af Direktører v. danske An
delsslagterier.
Adr. Køge.
Firma: Køge Andels-Svineslagteri, Køge.

Gadegaard, A., stadsdyrlæge.
Adr. Varde.
Gam, Johannes, overdyrlæge; f. 20/11 1905 i
Køge, søn af sognepræst Poul Christian Gam;
g. 17/11 1940 m. Anna Kirstine G., f. Winther;
præliminæreksm. 1925, dyrlægeeksm. 1931, assi
stent i Helsingør 1931-33 og i Kolding 1933-37,
assistent v. kød- og mælkekontrollen i Horsens
1937, overdyrlæge v. Horsens off. Slagtehus,
Horsens 1945, sideløbende inspektør f. samme.
Adr. Langemarksvej 1, Horsens.
Firma: Horsens off. Slagtehus, Horsens.
Gantriis, Rikard Edvin, slagtermester; f. 4/9
1901 i Nørre Nissum, Ringkøbing amt, søn af
gårdejer Jens Christian Gantriis; g. 27/9 1936 m.
Gerda Marie G., f. Hansen; grundlagt nuværen
de slagterforretning i Arhus 1938, overtaget den
t. forretningen hørende ejendom 1942 og ud
videt samme m. nyt pølsemageri 1946, svende
brev 1955; vareområde: kød og viktualier en
detail.
Adr. Lauge Kochs Vej 5, Århus.
Firma: R. Gantriis, Slagtermester, Lauge
Kochs Vej 5, Århus.

Gellert, Agnes, slagtermester; f. 3/2 1902 i
Tyskland, datter af lods Andreas Thomsen; g.
m. Slagtermester Peter Gellert; efter ægtefæl
lens død overtaget og videreført dennes slagter
forretning i Tyrstrup pr. Christiansfeld — der
er grundlagt 1892 og omfatter butik, pølsemage
ri og slagteri samt landhandel m. 4 ugentlige
vareture.

Adr. Tyrstrup pr. Christiansfeld.
Firma: K. Gellert & Søn, Slagterforretning,
Tyrstrup pr. Christiansfeld.
Gellert, Magdalene, forretningsfører; f. 12/4
1931, datter af slagtermester Peter Gellert; realog handelsskoleeksm., medarbejder i moderens
slagterforretning i Tyrstrup pr. Christiansfeld.
Firma: K. Gellert & Søn, Slagterforretning,
Tyrstrup pr. Christiansfeld.

Gertsen, Alfred, slagtermester; f. 19/11 1921 i
Kornum, Alborg amt, søn af gårdejer Jakob
Gertsen; g. 27/7 1947 m. Gerda G., f. Rump; udd.
h. slagtermestrene Vilh. Andersen, Ranum og
Petrus Petersen, Løgstør 1938-42, svendebrev
1945, svend 1942-54, grundlagt nuværende slag
terforretning i Løgstør — der sideløbende om
fatter pølsemageri, kogeri og salteri — 1954;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Østerbrogade 17, Løgstør.
Firma: Alfred Gertsen, Slagtermester, Øster
brogade 17, Løgstør.
Gertsen, Hilmer Jacob, slagtermester; f. 15/7
1910 i Kbhvn., søn af snedkermester Gert Jo
hannes Gertsen; udd. h. slagtermester Charles
Madsen, Kbhvn. 1924-28, svend h. læremesteren
t. 1934, etabi. sig s. selvstændig slagtermester i
Valby 1934.
Adr. Rådmand Steins Allé 7, Kbhvn. F.
Firma: Hilmer Gertsen, Slagtermester, Tofte
gårds Plads 10, Kbhvn. Valby.
Gjedsted, Marinus Carl Jessen, slagtermester;
f. 2/5 1905 i Randers, søn af slagtermester Carl
Aksel Marinus Gjedsted; g. 12/5 1929 m. Astrid
G., f. Rytter; udd. dels h. faderen og dels h.
slagtermester Herrn. Christensen, Langå 191923, svendebrev 1923, svend h. slagtermester Lars
Petersen, Randers 1923-26, overtaget sidstnævn
tes forretning 1926, grundlagt nuværende slag
terforretning i Randers — der sideløbende om
fatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
1934; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Vinkelvej 43, Randers.
Firma: M. C. Gjedsted, Slagtermester, Vinkel
vej 43, Randers.
Gjelstrup, Johannes, slagtermester, kreatur
handler; f. 15/11 1896 i Eskebjerg, Holbæk amt,
søn af gårdejer Christian Gjelstrup; g. 27/10
1923 m. Anna G., f. Vierø; i kompagni m. slag
ter Petersen grundlagt slagterforretning i Jyde
rup 1931, overtaget slagtermester L. V. Hammeken’s slagter- og viktualieforretning i Jyderup
— der sideløbende omfatter slagtehus m. pølse
mageri og røgeri — 1939; formd. f. Kreaturhandlerforeningen f. Holbæk Amt.
Adr. Jernbanevej 17, Jyderup.
Firma: Johs. Gjelstrup, Slagtermester & Krea
turhandler, Jernbanevej 17, Jyderup.
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Glahn, P. E., stadsdyrlæge.
Adr. Køge.

M. Gellert
forretningsfører
Tyrstrup

J. G j elstrup
slagtermester,
kreaturhandler
Jyderup

H. J. Gertsen
slagtermester
Valby

Glanz, Christian Wilhelm, slagtermester; f. 1/11
1904 i Vejgård, Alborg amt, søn af slagtermester
Christian Glanz; g. 10/11 1932 m. Vilhelmine G.,
f. Nielsen; udd. i faderens slagterforretning i
Lindholm 1918-22, svendebrev 1922, svend 192225, etabl. sig s. selvstændig slagtermester m.
kørsel og salg fra vogn på landet 1925, grund
lagt nuværende slagterforretning i Nørresund
by — der sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1929; vareområde:
kød og viktualier en detail.
Adr. GI. Kongevej 10, Nørresundby.
Firma: Willy Glanz, Kødudsalg, GI. Kongevej
10, Nørresundby.
Glatrup, Alex Donslund, slagtermester; f. 27/10
1904 i Esbjerg, søn af slagtermester Jens Valde
mar Glatrup; g. 31/3 1944 m. Rosa Edith G., f.
Christensen; udd. h. slagtermester Bunkenborg,
Sjølund (Christiansfeld) 1920-23, svend bl. a. h.
slagtermester Janus Jensen, Hjørring og sen.
pølsemager h. læremesteren, iøvrigt svend i fa
derens slagterforretning i Bindslev, leder af
samme f. moderen efter faderens død 1938, over
taget forretningen f. egen regning 1946, genn.
årene udvidet og moderniseret samme.
Adr. Vestergade, Bindslev.
Firma: Alex Glatrup, Slagterforretning, Binds
lev.

C. W. Glanz
slagtermester
Nørresundby

slagtermester Worthmann, Sønder Vilstrup 192428, frekventeret Haderslev tekniske Skole, svend
bl. a. i A/S Kolding Eksportslagteri, Kolding (ca.
11 år), selvstændig slagtermester og kreaturhand
ler i Haderslev s. 1941, genn. 14 år indehaver af
filial m. slagtehus og landhandel i Galsted pr.
Bevtoft, driver handel på de forskellige kreatur
markeder bl. a. i Haderslev og en gros slagtning
på Haderslev off. Slagtehus, Haderslev.
Adr. Buegade 1, Haderslev.
Firma: Hans Goos, Slagtermester & Kreatur
handler, Buegade 1, Haderslev.
Goos, Klaus Oskar, eksportør; f. 9/11 1914 i Ha
derslev, søn af heste- og kreaturhandler Emil
Goos; g. 29/5 1949 m. Ida G., f. Christensen; udd.
h. slagtermestrene Brdr. Hansen, Kolding 192933, svend bl. a. i Kbhvn. og h. slagtermester N. J.
Kloster, Kolding, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Haderslev 1937, bortforpagtet slagterfor
retningen i Haderslev og etabl. sig s. selvstændig
slagtermester på Skagen 1948, drevet sidstnævnte
slagterforretning t. 1951, derefter etabl. sig s. en
gros slagter i Haderslev, grundlagt nuværende
eksportforretning i Haderslev — der omfatter
eksport af levende og slagtede kreaturer t. Tysk
land og Sverige og eksport af søer t. Tyskland
— 1954.
Adr. Hiort Lorenzens Vej 44, Haderslev.
Firma: Oskar Goos, Eksportforretning, Hiort
Lorenzens Vej 44, Haderslev.

Glistrup, Anna Agathe, slagtermester; f. 25/11
1906 i Vinderup, Ringkøbing amt, datter af han
delsmand Chr. Balleby; g. 30/12 1942 m. slagter
mester Christian Peter Glistrup (død 1950); efter
ægtefællens død 1950 overtaget og videreført
dennes slagterforretning i Neksø — der er
grundlagt af svigerfaderen slagtermester Richard
Peter Glistrup 1890.
Adr. Torvet 13, Neksø.
Firma: Chr. Glistrup, Slagterforretning, Tor
vet 13, Neksø.

Gramhald, Villy Martinus, slagtermester; f.
7/1 1906 i Kbhvn., søn af funktionær v. Kbhvn.s
Sporveje Peter Christian Gramhald; g. 8/11 1931
m. Ema G., f. Brøns; udd. h. slagtermester Chr.
Jensen, Kbhvn., svend h. læremesteren, etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Kbhvn. 1930.
Adr. Klokkerhøjen 2, Kbhvn. NV.
Firma: Villy Gramhald, Slagtermester, Toms
gårdsvej 79, Kbhvn. NV.

Goos, Hans Ferdinand, slagtermester, kreatur
handler; f. 29/5 1909 i Sønder Vilstrup, Haderslev
amt, søn af heste- og kreaturhandler Emil Goos;
g. 18/12 1938 m. Anna G., f. Henriksen; udd. h.

Gravesen, Arthur, vognmand; medindehaver
af Holstebro Fjerkræslagteri I/S, Holstebro.
Firma: Holstebro Fjerkræslagteri I/S, Lemvigvej 38, Holstebro.
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A. D. Glatrup
slagtermester
Bindslev

K. O. Goos
eksportør
Haderslev

V. M. Gramhald
slagtermester
Kbhvn. NV.

J. V. Gravesen
direktør
Holstebro

Gravesen, Jens Vagn, direktør; f. 20/10 1909 i
Dybe, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Theodor
Gravesen; g. 1/1 1940 m. Jensine G., f. Christen
sen; udd. s. murer, genn. en årrække drevet
selvstændig forretning, grundlagt nuværende
fjerkræslagteri i Holstebro — der omfatter en
gros slagtning af fjerkræ m. eksport t. Europa
og en gros salg t. hjemmemarkedet — i interes
sentskab m. broderen vognmand Arthur Grave
sen og m. vognmand Sv. Aa. Sønderborg 1957.
Adr. Frejasvej 10, Holstebro.
Firma: Holstebro Fjerkræslagteri I/S, Lemvigvej 38, Holstebro.

Grundt, Frits Ahrensborg, slagtermester; f.
15/1 1929 i Fredericia, søn af slagtermester Holger
Ahrensborg Grundt; g. 17/2 1951 m. Kirsten Lykkegaard G., f. Lykkegaard Hansen; udd. i fade
rens slagterforretning i Fredericia 1944-48, sven
deprøve (Fredericia), svend i lærevirksomheden,
overtaget samme — der er grundlagt af bedste
faderen slagtermester Marius Grundt 1897 og
sideløbende omfatter pølsemageri — efter fade
rens død 1955, moderniseret forretningen 1956.
Adr. Jyllandsgade 18, Fredericia.
Firma: Holger Grundt v. Slagtermester Frits
Grundt, Jyllandsgade 18, Fredericia.

Green, Aage Holt, slagtermester; f. 5/10 1918 i
Glejbjerg, Ribe amt, søn af karetmager Marius
Green; g. 7/6 1941 m. Ydun G., f. Gammelholm;
udd. h. slagtermester Carl Lindberg, Askov pr.
Vejen 1934-38, svendebrev 1938, svend 1938-42,
etabi. sig s. selvstændig slagtermester i Sønde
rup pr. Støvring 1942, overtaget nuværende slag
terforretning i Skalborg — der sideløbende om
fatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
1944; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Johan Skjoldborgs Vej 23, Skalborg.
Firma: Aage Green, Slagtermester, Hobrovej
390, Skalborg.
Gregersen, G., direktør.
Firma: Factory Holding Company A/S, Houmeden 12, Randers.
Grenaae, Alfred Louis, slagtermester; f. 4/10
1907 i Kbhvn., søn af rådhusbetjent Henry
Grenaae; g. m. Esther G., f. Wiggers; udd. s. kok
på Hotel »Cosmopolite«, Kbhvn. 1923-27, ansat på
Tårbæk Badehotel, Tårbæk samt i S/S »Frede
rik VIII« i fart på U.S.A., drevet forretning i
Ryesgade, Kbhvn. 1937-44, indehaver af Restau
rant »Proppen«, Amagerbrogade, Kbhvn., drevet
viktualieforretning på Jagtvej, Kbhvn., grund
lagt nuværende slagter- og viktualieforretning i
GI. Holte — der sideløbende omfatter pølse
mageri og røgeri — 1949.
Adr. Malmbergsvej 6, GI. Holte pr. Holte.
Firma: Skoleparkens Slagter- & Viktualiefor
retning, Malmbergsvej 1, GI. Holte pr. Holte.

Gryholt, Christen, slagtermester; f. 18/2 1883 i
Tvis, Ringkøbing amt, søn af slagtermester, krea
turhandler Peter Gryholt; g. 19/7 1907 m. Olga
Marie G., f. Petersen; udi. h. slagtermester Junge,
Holstebro 1901, etabi. sig s. selvstændig slagter
mester i Borris s. å., sen. mejerist og ejer af
forskellige gårde, iøvrigt drevet slagterforret
ning m. kreaturhandel i Jydstrup v. Ringsted
samt forskellige slagterforretninger i Kbhvn.,
påbegyndt slagterforretning Englandsvej 8,
Kbhvn. S. samt erhvervet ejendommen Eng
landsvej 194, Kbhvn. S. 1931, drevet slagterfor
retning i sidstnævnte ejendom 1933-50, derefter
virket s. en gros slagter i Kødbyen, Kbhvn.
Adr. Englandsvej 194, Kbhvn. S.
Firma: Chr. Gryholt, Slagtermester, Englands
vej 194, Kbhvn. S.
Grøn, Christian Christensen, slagtermester.
Firma: C. C. Grøn, Slagter- & Viktualieforret
ning, Læssøegade 46, Kolding.

Grønbech, Kristian Andreas, slagtermester; f.
21/7 1904 i Østerlars, Bornholm, søn af gårdejer
Michael Grønbech; g. 1930 m. Valborg G., f.
Kuhre; overtaget nuværende slagterforretning i
Klemensker 1930.
Firma: Kr. Andr. Grønbech, Slagtermester,
Brogade 27, Klemensker.
Guldmann, Holger, direktør; f. 2/1 1891 i Vejle,
søn af købmand Julius Guldmann; g. 23/11 1918
m. Johanne Marie G., f. Jørgensen; assistent i
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A. L. Grenaae
slagtermester
Holte

C. Gryholt
slagtermester
Kbhvn. S.

K. A. Grøribech
slagtermester
Klemensker

A/S Vejle Bank, Vejle (ca. 3 år), frekventeret
Købmandsskolen’s etårige dagkursus, Kbhvn.,
disponent og bogholder i firmaet H. Chr. Huus,
Nakskov (ca. 4 år), selvstændigt en gros firma
i kolonial- og konservesbranchen i Kbhvn. 1920,
disponent i A/S De danske Vin- & KonservesFabrikker (fra 1948: A/S Beauvais), Kbhvn. 1934,
underdirektør 1935, kst. direktør 1937, adm. di
rektør 1938, till, direktør i A/S Beauvais Kon
servesfabrik 1957; formd. i best. f. A/S Hessicator, næstformd. i best. f. A/S Beauvais, medl.
af best. f. A/S Beauvais Konservesfabrik, medl.
af Industrirådet, iøvrigt medl. af best. f. for
skellige faglige organisationer; dekoration: R.
Adr. Dronninggårds Allé 63, Holte.
Firma: A/S Beauvais, Lyngbyvej 97, Kbhvn. 0.

Gundersen, Niels Hansen, slagtermester; f. 7/1
1899 i Nordby, Fanø, søn af fhv. kaptajn Niels
Søren Gundersen; g. 26/12 1941 m. Oda G., f. Rye
Pedersen; udd. h. slagtermester Looff, Ribe 191317, svendebrev 1917, svend 1917-22, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Esbjerg 1922, over
taget nuværende slagterforretning i Alborg —
der sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1937; vareområde: kød og
viktualier en detail; kasserer og sekretær i Es
bjerg Slagtermesterforening 1923-37.
Adr. Agade 15, Alborg.
Firma: Danmarksgades Slagterforretning v.
Gundersen, Danmarksgade 54, Alborg.
Gørgens, Carl Vilhelm, direktør; f. 8/8 1895 i
Rønnede, Præstø amt, søn af skibsmægler Hans
Gørgens; g. 8/5 1925 m. Henriette G., f. Nielsen;
udd. i handel, handelseksm. fra Købmandsskolen
i Kbhvn. 1917, bogholder og regnskabsfører i for
skellige en gros virksomheder, bogholder i A/S
Næstved Kvægtorv & off. Slagtehuse, Næstved
1946, direktør s. 1951; medl. af Næstved1 lignings
kommission og af Sankt Mortens sogns menig
hedsråd, Næstved.
Adr. Præstøvej 45, Næstved.
Firma: A/S Næstved Kvægtorv & off. Slagte
huse, Næstved.

C. V. Gørgens
direktør
Næstved

Gøttsche, Børge, slagtermester; f. 17/8 1914 i
Herning, søn af slagtermester C. H. P. Gøttsche
(genn. ca. 25 år formd. f. Herning og Omegns
Slagtermesterforening og medl. af hovedbest. f.
Danske Slagtermestres Landsforening); g. 3/12
1939 m. Solveig G., f. Pedersen; udd. i faderens
slagterforretning i Herning 1928-32, frekventeret
Herning tekniske Skole og Herning Handelsskole,
svend bl. a. i A/S Slagteriernes Central, Kbhvn.
og i firmaet Aug. Hansen, GI. Kongevej, Kbhvn.,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester m. forret
ning Silkeborgvej 12, Herning 1936, indtrådt i
faderens slagterforretning i Herning i 1945, over
taget samme — der er grundlagt 1906 — efter
faderen 1949, sideløbende videreført slagterfor
retningen Silkeborgvej 12, Herning v. bestyrer
s. 1945 samt grundlagt filial H. C. Ørsteds Vej
38, Herning 1951; tildelt forskellige medailler og
diplomer på internationale slagterudstillinger i
Europa s. 1950; tidl. medl. af best. f. Herning og
Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Linde Allé 5, Herning.
Firma: C. H. P. Gøttsche v. Børge Gøttsche,
Slagterforretning, Bredgade 25, Herning.

Haagensen, Ivar, slagtermester; f. 30/6 1923 i
Gudhjem, Bornholm, søn af savværksejer Peter
Haagensen; g. 19/3 1949 m. Kamma H., f. Ipsen;
udi. h. slagtermester Emil Pihl, Gudhjem 1941,
svend h. slagtermestrene Charles Moberg, Rønne
og K. J. Hassing, Gistrup, frekventeret kursus bl.
a. i slagterilære og pølsemageri på Teknologisk
Institut, Kbhvn. 1944, overtaget læremesterens
forretning i Gudhjem 1956.
Adr. Brøddegade, Gudhjem.
Firma: Ivar Haagensen, Slagtermester, Brødde
gade, Gudhjem.

Haar, Hans Albrecht, slagtermester; f. 21/7
1925 i Haderslev, søn af slagtermester, oldermand
Hans Haar; g. 21/10 1948 m. Inger H., f. Jørgen
sen; udd. h. faderen 1939-43, frekventeret Ha
derslev tekniske Skole, aflagt svendeprøve, svend
bl. a. h. slagtermester Raupach, Haderslev og på
Det off. Slagtehus, Haderslev, løst næringsbrev
og overtaget faderens slagterforretning i Ha-
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derslev — der er grundlagt af faderen 1913 og
omfatter butik og pølsemageri — 1950, genn årene
ombygget og moderniseret samme; fanebærer i
Haderslev og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Sønderbro 6, Haderslev.
Firma: H. A. Haar, Slagtermester, Sønderbro
6, Haderslev.

Halle, Johannes Overgaard, slagtermester; f.
26/12 1914 i Allingåbro, Randers amt, søn af slag
termester Viggo Halle; g. m. Marie H., f. Spedtsberg; udd. h. slagtermester Peter Lauritsen, Kol
ding 1930-34, frekventeret Kolding tekniske Skole,
svend h. slagtermestrene Beiter, Skjern, Søderstrøm, Arhus og H. H. Madsen, Arhus samt i
A/S Randers Svineslagteri, Randers, bestyrer h.
slagtermester Aage Andersen, Tårs, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester m. forretning Jern
banegade 11, Hjørring 1941, sideløbende opført
nuværende ejendom m. slagterforretning og
pølsemageri Tørholmsvej 81, Hjørring 1952; medl.
af best. f. Hjørring og Omegns Slagtermester
forening.
Adr. Tørholmsvej 81, Hjørring.
Firma: Johs. O. Halle, Slagtermester, Jernbane
gade 11 B & Tørholmsvej 81, Hjørring.
Hamkens, Peter Wilhelm, slagtermester; f. 17/10
1910 i Arnum, Haderslev amt, søn af slagterme
ster Wilhelm Hamkens; g. 1935 m. Hilma H., f.
Vang; udd. i faderens slagterforretning i Rød
ding 1926-30, frekventeret Rødding tekniske Skole
og Teknologisk Institut, Kbhvn., svend bl. a. i
Åbenrå og Esbjerg samt på Rødding Andelsslag
teri, Rødding, løst næringsbrev og overtaget lære
virksomheden — der omfatter butik, pølsemageri
og slagtehus — 1949.
Adr. Rødding.
Firma: Cornelius Hamkens, Slagteri & Pølse
mageri, Rødding.
Hammerlund, Frithjof Alexander, slagterme
ster.
Firma: F. Hammerlund, Slagtermester, Jægers
borg Allé 29, Charlottenlund.

P. W. Hamkens
slagtermester
Rødding

Hanberg, Georg Charles, slagtermester, f. 12/10
1907 i Uggerløse, Holbæk amt, søn af gårdejer
Niels Valdemar Kramer Hanberg; etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Søborg 1938, genn.
årene indehaver af forskellige filialer i Kbhvn.
Adr. Harald Heins Allé 2, Søborg.
Firma: Georg C. Hanberg, Slagtermester, Sø
borg Hovedgade 51, Søborg.

Hanberg, Richard Oliver, slagtermester; f.
30/11 1900 i Knabstrup, Holbæk amt, søn af sadel
magermester Valdemar Hanberg; g. 15/12 1922 m.
Mette H., f. Gadegaard; udd. s. pølsemager h.
slagtermester A. E. Hansen, Kbhvn., drevet vik
tualieforretning i Kbhvn. 1922-46, overtaget nu
værende slagterforretning i Lyngby 1956.
Adr. Kildebakkegårds Allé 1, Søborg.
Firma: Rich. Hanberg, Slagtermester, Bag
sværdvej 69, Lyngby.

Hansen, A. Braarup, slagtermester.
Firma: Hadsund Svineslagteri A/S, Hadsund.
Hansen, Aage, slagtermester; f. 1/10 1897 i
Køge, søn af restauratør Henrik Hansen; g. 1927
m. Ingrid H., f. Christoffersen; udd. h. slagter
mester Bøgedahl, Køge, svend h. slagtermester
Daldorph, Køge, på Køge Andels-Svineslagteri,
Køge og i Kbhvn., etabl. sig s. selvstændig slag
termester i Køge 1926.
Adr. Strandvej 1, Køge.
Firma: Aage Hansen, Slagtermester, Strandvej
1, Køge.
Hansen, Aage Kofoed, slagtermester; f. 5/1 1898
i Thorslunde, Maribo amt, søn af slagtermester
Jens Hansen; g. 9/11 1919 m. Bertine H., f. Ras
mussen; udd. h. faderen 1912-16, svend h. slag
termestrene Jens Hansen, Hjørring og Anders
Petersen, Silkeborg, etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Holeby 1919; tidl. medl. af best,
og formd. f. Maribo og Omegns Slagtermester
forening (12 år).
Adr. Vestervej, Holeby.
Firma: Aage Hansen, Slagtermester, Holeby.
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Hansen, Aage Peter Blum, direktør; f. 28/4
1899 i Næstved, søn af købmand Lauritz Hansen;
g. 25/9 1932 m. Inga H., f. Qvade; udd. i handelsog kontorvirksomhed i A/S J. D. Koopmann’s
Svineslagteri, Næstved 1915-19, bogholder i lære
virksomheden 1918-27, direktør i A/S J. D. Koop
mann’s Svineslagteri, Haderslev — der omfatter
svine- og kreaturslagteri samt pølsefabrik (spe
cialfabrik f. sønderjydske pølser) m. eksport af
slagteriprodukter t. hele Europa og af skibspro
viantering t. europæiske havne og m. en gros
salg til hjemmemarkedet i Syd- og Sønderjylland
m.v. — 1927; medl. af best. f. A/S J. D. Koop
mann’s Svineslagterier og f. Privatslagteriernes
Direktørforening.
Adr. Jomfrustien 40, Haderslev.
Firma: A/S J. D. Koopmann’s Svineslagteri,
Haderslev.
Hansen, Aage Wiggo, slagtermester; f. 24/11
1909 i Nyborg, søn af remisearbejder v. D.S.B.
Marius Hansen; g. 2/12 1930 m. Elly H., f. Ras
mussen; udd. dels h. morfaderen slagtermester
Ole Hansen, Lamdrup 1924-25 og dels h. slagter
mester Jens Rasmussen, Højrup 1925-28, udi. h.
morbroderen slagtermester Olaf Hansen, Vin
dinge 1928, svendeprøve i Nyborg (særdeles godt
og propert udført arbejde), svend h. slagtermester
Pohlmann, Nyborg, grundlagt landhandel fra
Nyborg 1930, overtaget slagtermester Carl Jørgensen’s forretning i Nyborg 1931, lukket samme
og grundlagt slagterforretning i Odense 1937, af
hændet sidstnævnte 1953, sideløbende drevet
minkfarm i Odense s. 1943.
Adr. Sankt Jørgens Gade 90, Odense.
Firma: Aage Hansen, Slagtermester, Sankt
Jørgens Gade 90, Odense.

Hansen, Aksel, slagtermester; f. 19/8 1897 i
Ribe Sankt Catharinæ sogn, Ribe amt, søn af
skræddermester Peder Hansen; g. 21/8 1921 m.
Ottilia Sørine H., f. Knudsen; udd. h. slagter
mester Henrik Jensen, Ølgod 1911-15, frekven
teret Ølgod tekniske Skole, svend bl. a. h. slag
termestrene Gravslund, Ludv. Hertz og H. N.
Christiansen (5 år) — alle Esbjerg, løst nærings

A. Hansen
slagtermester
Trustrup

brev og etabi. sig s. selvstændig slagtermester i
Esbjerg 1932, overtaget nuværende slagterforret
ning i Esbjerg — der omfatter butik og pølsema
geri — 1935, genn. årene ombygget og modernise
ret samme; medl. af best. f. Esbjerg og Omegns
Slagtermesterforening s. 1938, formd. f. samme s.
1948, medl. af hovedbest. f. Danske Slagterme
stres Landsforening s. 1952.
Adr. Kronprinsensgade 97, Esbjerg.
Firma: Aksel Hansen, Slagtermester, Kron
prinsensgade 97, Esbjerg.
Hansen, Aksel, slagtermester; f. 29/5 1906 i St.
Heddinge, søn af møllersvend Christian Hansen;
g. 19/10 1943 m. Karen H., f. Olsen; udd. h. slag
termester Carl Gustav Sørensen, Græsted 1920-24,
svend h. slagtermester Gudmar Rasmussen, Bir
kerød 1924-33, h. slagtermester Chr. Hansen,
Østerbro, Kbhvn. 1933-39, h. slagtermester Peter
Christensen, Christianshavn 1941-44 og h. slag
termester Vilh. Hansen, Vesterbro, Kbhvn. 194451, grundlagt slagter- og viktualieforretning i
Glostrup 1951, afhændet samme samt grundlagt
nuværende slagter- og viktualieforretning i Glo
strup 1955.
Adr. Glentevej 3, Glostrup.
Firma: Aksel Hansen, Slagter & Viktualiefor
retning, Glentevej 11, Glostrup.

Hansen, Albert E. J., slagtermester; f. 13/7 1896
i Utterslev, Kbhvn.s amt, søn af former William
A. J. Hansen; g. 2/2 1920 m. Elisabeth H., f. Bruun;
kørende landslagter 1923-26, indehaver af slagter
forretning i Gentofte s. 1926, indehaver af nu
værende slagterforretning i Gentofte s. 1927.
Adr. Hedegårdsvej 11, Kastrup.
Firma: Albert Hansen, Slagtermester, Vangedevej 1, Gentofte.

Hansen, Alfred, slagtermester, kreaturhandler;
f. 25/5 1890 i Nørre Asmindrup, Holbæk amt, søn
af landmand C. A. Hansen; g. 25/5 1917 m. Anna
H., f. Andersen; udd. h. slagtermester Carl Niel
sen, Egebjerg pr. Bråde, etabi. sig s. selvstændig
slagtermester i Egebjerg 1918, overdraget forret
ningen t. sønnen Jens Børge Hansen 1952; kasse-
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rer i Nykøbing S. og Omegns Slagtermesterfor
ening 1935-52, formd. f. samme s. 1954; bestyrer
af Nykøbing S. Bank’s filial i Egebjerg.
Adr. Egebjerg pr. Bråde.
Firma: Alfr. Hansen, Slagtermester, Egebjerg
pr. Bråde.

kvæg samt en gros salg af kød t. hjemmemarke
det, medindehaver af Bjerringbro off. Slagtehus
I/S, Bjerringbro; kasserer i Bjerringbro Slagter
mesterforening.
Adr. Mosevej 4, Bjerringbro.
Firma: Arne Hansen, Kød en gros, Bjerringbro.

Hansen, Allan, slagtermester; f. 27/11 1926 i
Trustrup, Randers amt, søn af slagtermester Jo
han Hansen; g. 6/8 1949 m. Aase H., f. Sandberg
Møller; realeksm. (Trustrup Realskole) 1943, udd.
i faderens slagterforretning i Trustrup 1943-47,
svendebrev 1947, svend i lærevirksomheden 194752, overtaget samme — der er grundlagt 1876 og
sideløbende omfatter slagtehus, pølsemageri, rø
geri, kogeri og salteri — efter faderen 1952; vare
område: kød og viktualier en detail.
Adr. Trustrup.
Firma: Allan Hansen, Slagtermester, Trustrup.

Hansen, Arne Høedt, slagtermester; f. 23/7 1923
i Ringkøbing, søn af smedemester Frederik Lud
vig Høedt Hansen; g. 10/2 1951 m. Clara H., f.
Hansen; udd. h. slagtermester N. Jepsen, Ring
købing 1939-43, frekventeret Ringkøbing tekniske
Skole, svend h. slagtermestrene Niels Bøgebjerg,
Ringkøbing (7 år) og Børge Larsen, Frederiksborgvej, Kbhvn. (3 år), overtaget nuværende
slagterforretning i Vestre Rindum pr. Ringkø
bing — der omfatter butik og pølsemageri —
1956, genn. årene udvidet og moderniseret samme.
Adr. Vestre Rindum pr. Ringkøbing.
Firma: Vestre Rindum Slagterforretning, Vestre
Rindum pr. Ringkøbing.

Hansen, Anton, slagtermester.
Firma: Anton Hansen, Slagterforretning, Øster
brogade 101, Kbhvn. 0.
Hansen, Anton, slagtermester; f. 14/9 1897 i
Fredensborg, Frederiksborg amt; g. 11/8 1918 m.
Rosa H., f. Andersen; udd. h. slagtermester L.
Henningsen, Randers 1912-16, svendebrev 1916,
svend 1916-25, grundlagt nuværende slagterforret
ning i Alborg 1925; vareområde: kød og viktualier
en detail; medl. af best. f. Alborg og Nørresundby
Slagtermesterforening s. 1934, formd. f. samme s.
1952; medl. af Odd-Fellow Ordenen i Danmark.
Adr. Klostermarken 27, Alborg.
Firma: Anton Hansen, Slagtermester, Kastetvej
44, Alborg.
Hansen, Arne Eriksen, eksportør; f. 4/9 1922 i
Bjerringbro, Viborg amt, søn af slagtermester,
eksportør Søren Martin Hansen; g. 29/4 1951 m.
Grethe H., f. Bjerring; udd. h. slagtermester A.
E. Jensen, Skive 1936-40, svendebrev 1940, svend
bl. a. i Arhus 1940-49, etabl. sig s. selvstændig en
gros slagter og eksportør i Bjerringbro 1949, dri
ver virksomhed m. eksport af kød og levende

Hansen, Arne Valdemar, slagtermester; f. 30/10
1900 i Horsens, søn af slagtermester Christian
Hansen; g. 25/10 1923 m. Anna Mathilde H., f. Ny
mann; udd. h. slagtermestrene C. H. P. Gøttsche,
Herning og Carl Parelius, Horsens 1914-18, sven
debrev 1918, svend i faderens slagterforretning i
Grenå 1918-37, overtaget samme — der er grund
lagt af faderen 1906 og sideløbende omfatter pøl
semageri, røgeri, kogeri og salteri — 1937; vare
område: kød1 og viktualier en detail; medl. af
best. f. og kasserer i Grenå og Omegns Slagter
mesterforening s. 1938, formd. f. samme s. 1945,
næstformd. i Danske Slagtermestres Landsfor
ening s. 1955, næstformd. i Grenå Håndværker
forening.
Adr. Arhusvej 3, Grenå.
Firma: Arne Hansen, Slagtermester, Østergade
20, Grenå.
Hansen, Asta, slagtermester; f. i Husum,
Kbhvn.s amt, datter af slagtermester A. P. Jen
sen; g. 22/8 1920 m. slagtermester Th. Hansen
(død 1954); efter ægtefællens død 1954 overtaget
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og videreført dennes slagter- og viktualieforret
ning i Herlev — der er grundlagt af ægtefællen
1919.
Adr. Herlev Torv 34, Herlev.
Firma: Th. Hansen, Slagter- & Viktualieforret
ning, Herlev Torv 34, Herlev.
Hansen, Axel, slagtermester; f. 19/5 1900 i Ry,
Skanderborg amt, søn af banearbejder Mikkel
Hansen; g. 26/7 1927 m. Karen H„ f. Hansen; udd.
h. slagtermester Peter Andersen, Ry 1914-18,
svendebrev 1918, svend 1918-27, overtaget nuvæ
rende slagterforretning i Ry — der er grundlagt
1890 — efter læremesteren 1927, flyttet forretnin
gen — der sideløbende omfatter pølsemageri,
kogeri og salteri — t. nuværende ejendom i Ry
1947; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Skanderborgvej 41, Ry.
Firma: Axel Hansen, Slagtermester, Skander
borgvej 10, Ry.
Hansen, Axel Gerhard, slagtermester; f. 10/8
1914 i Grenå, søn af slagtermester, handelsmand
Axel Simon Hansen; g. 30/3 1946 m. Anna H., f.
Christensen; svend i nuværende slagterforret
ning i Grenå 1945-52, bestyrer af samme f. mode
ren 1952-57, overtaget forretningen — der side
løbende omfatter kogeri, salteri og røgeri —
1957; vareområde: kød og viktualier en detail
fra butik og vogn.
Adr. Vestervej 4, Grenå.
Firma: Axel Hansen, Storegades Kødudsalg,
Storegade 15, Grenå.

Hansen, Axel Johannes, slagtermester; f. 13/11
1919 i Nakskov, søn af kontorassistent Carl Han
sen; g. 4/8 1951 m. Inge H., f. Marcussen; udd. på
Landmændenes Andels-Eksportslagteri, Nakskov
1935-39, svend på Andels-Svineslagteriet »Midt
jylland«, Grindsted, på Kolding Andels-Svine
slagteri, Kolding og h. slagtermester Svend Jen
sen, Hjørring, genn. 3 år faglærer på Teknologisk
Institut, Kbhvn., etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Horslunde 1946.
Adr. Horslunde.
Firma: Axel Hansen, Slagtermester, Horslunde.

B. Hansen
slagtermester
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Hansen, Baltser, slagtermester; f. 26/10 1892 i
Todbjerg, Randers amt, søn af slagtermester Sø
ren Jensen Hansen; g. 4/4 1918 m. Karen H., f.
Andersen; udd. v. landvæsen, udd. s. slagter h.
faderen 1910-14, derefter virket v. landvæsen,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Stensby
1920, flyttet forretningen t. nuværende ejendom
m. slagtehus i Turup, udvidet forretningen — der
sideløbende omfatter »kødtur« — m. butik og
pølsemageri 1931.
Adr. Turup.
Firma: Turup Slagterforretning v. Baltser Han
sen, Turup.
Hansen, Bernhard Rasmus, slagtermester; f.
24/1 1900 i Alminde, Maribo amt, søn af slagter
mester Henrik Hansen; g. 19/7 1925 m. Karen
H., f. Rasmussen; udd. h. faderen 1914-18, svend
h. slagtermestrene Chr. Madsen, Søllested og C.
H. Jensen, Nakskov, selvstændig slagtermester i
Alminde s. 1925.
Adr. Alminde pr. Landet L.
Firma: Bernhard Hansen, Slagtermester, Al
minde pr. Landet L.

Hansen, Bjarne Axel Hertz, slagtermester; f.
14/2 1921 i Esbjerg, søn af slagtermester Axel
Hansen; g. 6/8 1951 m. Marie H., f. Haahr; udd. i
faderens slagterforretning i Esbjerg 1935-39, fre
kventeret Esbjerg Handelsskole, svend bl. a. i
England og Kbhvn. samt i lærevirksomheden,
grundet faderens sygdom delvis overtaget ledel
sen af samme 1941, leder af forretningen — der
omfatter butik og pølsemageri — f. moderen fru
Gerda Hansen efter faderens død 1949, genn.
årene ombygget og moderniseret samme.
Adr. Kongensgade 76, Esbjerg.
Firma: Axel Hansen, Slagterforretning, Kon
gensgade 76, Esbjerg.

Hansen, Børge, slagtermester; f. 31/3 1913 i
Rødby, søn af slagtermester Jørgen Hansen; udd.
h. faderen 1927-31, svend og sen. kompagnon i
lærevirksomheden, overtaget samme 1954.
Adr. Østre Allé 19, Rødby.
Firma: Børge Hansen, Slagtermester, Østre
Allé 19, Rødby.
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Hansen, Børge Knud, slagtermester; f. 6/10 1919
i Stege landsogn, Møn, søn af arbejdsmand Carl
Hansen; g. 27/5 1945 m. Inger H., f. Andersen;
udd. h. slagtermestrene Brdr. Olsen, Stege 193337, svend h. slagtermestrene Kaj Henningsen,
Damme pr. Askeby, Jul. Soelberg, Fakse og Oluf
Petersen, Borre samt på Statens Serumstation,
Lindholm, overtaget slagtermester Emil Peter
sen’s forretning i Hjertebjerg pr. Stege 1950.
Adr. Hjertebjerg pr. Stege.
Firma: Børge Hansen, Slagtermester, Hjerte
bjerg pr. Stege.

Hansen, Børge Møller, slagtermester; f. 24/12
1926 i Longelse, Langeland, søn af snedkermester
William Hansen; g. m. Eva H., f. Christensen;
udd. h. slagtermester Johansen, Longelse 1941-45,
svendeprøve (Rudkøbing), svend bl. a. h. slagter
mestrene Urban Sørensen, Nyborg, Kroun, Rud
købing og Christensen, Hesselager, overtaget
slagtermester Aage Nielsen’s forretning i Middel
fart 1956.
Adr. Odensevej 42, Middelfart.
Firma: Børge Hansen, Slagtermester, Odense
vej 42, Middelfart.
Hansen, Carl, slagtermester.
Adr. Øster Voldgade 6, Rønne.
Hansen, Carl, slagtermester, kreaturhandler;
drevet slagterforretning i Lyngerup pr. Krog
strup, afhændet samme t. sønnen Henry Hansen
1938, driver fortsat handel m. levende kvæg.
Adr. Lyngerup pr. Krogstrup.
Firma: Carl Hansen, Kreaturhandler, Lyngerup
pr. Krogstrup.

Hansen, Carl Arthur, slagtermester; f. 13/8 1906
i Langesø, Odense amt, søn af slagtermester Ma
rius Hansen; g. 26/10 1930 m. Dagmar H., f. Han
sen; udd. h. faderen 1920-24, opkøber og land
slagter m. salg fra vogn i lærevirksomheden,
genn. ca. 5 år svend h. slagtermester Nielsen,
Tåmborg, Odense, overtaget slagtermester Kaj
Serve’s forretning i Odense 1932; medl. af best. f.
Odense Slagterlaug s. 1950.

Odense

Adr. Skibhusvej 108, Odense.
Firma: Carl Hansen, Slagtermester, Skibhus
vej 117, Odense.
Hansen, Carl Waldemar, slagtermester; f. 12/4
1897 i Hillerød, søn af tømrer (pladsformand) Jør
gen Hansen; g. 4/6 1923 m. Jenny H., f. Preisler;
udd. h. slagtermester Chr. Petersen, Hillerød,
svendeprøve 1915, svend h. slagtermester H. J.
Christensen, Niverød og sen. — efter at have for
rettet soldatertjeneste — h. slagtermester Chr.
Petersen, Hillerød, mestersvend h. sidstnævnte
1920-36, etabi. sig s. selvstændig slagtermester i
Hillerød 1936, slagtermester og opkøber i A/S
Slagteriernes Central, Kbhvn. 1938.
Adr. Nordborggade 3, Kbhvn. 0.
Firma: Slagteriernes Central A/S, LI. Kirke
stræde 3-5, Kbhvn. K.

Hansen, Christian, slagtermester, kreaturhand
ler.
Firma: Chr. Hansen, Slagterforretning, Trellerup pr. Dræby.
Hansen, Christian, slagtermester, eksportør; f.
3/3 1881 i Brudager, Svendborg amt, søn af slag
termester, eksportør Mourits Hansen; g. 9/11 1910
m. Elisabeth H., f. Kruse; udd. s. slagter dels h.
faderen og dels h. slagtermester Reimers, Fåborg
1895-99, svend i Danmark, i kompagni m. brode
ren slagtermester August Hansen overtaget Ny
borg Slagteri’s udsalg, Nyborg f. egen regning
1904, ophævet kompagniskabet og påbegyndt
kreaturhandel 1914, grundlagt nuværende eks
portvirksomhed1 i Odense — der omfatter eks
port af levende og slagtede kreaturer — 1916, i
kompagni m. slagtermester Emil Hansen grund
lagt Pølse- & Konservesfabriken »Odin«, Odense
1928, medindehaver af samme t. 1931; medl. af
best. f. Odense Slagterlaug, medl. af best. f.
og næstformd. i A/S Odense off. Slagtehuse,
Odense s. 1926, medl. af best. f. Slagtermestrenes
Hudesalg, Odense s. 1926, formd. f. samme 194652, formd. f. Eksportørernes Landsforening s.
1931, medl. af best. f. Oxexport s. 1950, medl. af
forskellige ministerielle udvalg; dekoration: R.
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Adr. Næsbyhoved Gård, Odense.
Organisation: Eksportørernes Landsforening,
Rugårdsvej 60, Odense.
Hansen, Christian, slagtermester; f. 22/2 1894 i
Randers, søn af slagtermester Christian Hansen;
g. 9/5 1920 m. Anna H., f. Kilian; udd. i faderens
slagterforretning i Randers 1908-12, svendebrev
1912, svend i lærevirksomheden 1912-18, optaget
s. kompagnon i samme 1918, eneindehaver af for
retningen — der er grundlagt af bedstefaderen
1861 og sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — s. 1925; vareområde: kød og
viktualier en detail; udfører slagtning f. egen
regning og forretning samt slagtning t. Kbhvn.;
medl. af best. f. Randers Slagtermesterforening
1926-48, sideløbende skuemester f. samme.
Adr. Neder Hornbæk pr. Randers.
Firma: Chr. Hansen, Slagterforretning, Kirke
torvet 11, Randers.

Hansen, Christian, slagtermester; f. 18/5 1914 i
Nørre Jernløse, Holbæk amt, søn af arbejdsmand
H. P. Hansen; g. 16/11 1941 m. Marianne H., f.
Grann; udd. h. slagtermester Wm. Henriksen,
Mørkøv, svend i Snertinge, Dianalund, Fakse og
Holbæk, overtaget slagtermester Bøttcher’s for
retning i Bjæverskov 1947.
Adr. Bjæverskov.
Firma: Chr. Hansen, Slagtermester, Bjæver
skov.

Hansen, Claus Thomas, slagtermester; f. 30/5
1918 i Rise sogn, Ærø, søn af gårdejer Peter
Hansen; g. 16/5 1943 m. Asta H., f. Jørgensen;
virket v. landvæsen, udd. h. slagtermester Mari
us Hansen, Ærøskøbing 1935-39, svendeprøve m.
ros (Ærøskøbing), svend h. læremesteren, over
taget slagtermester Otto Raahauge’s forretning i
Marstal 1943, erhvervet nuværende ejendom i
Marstal samt indrettet slagterbutik, slagtehus og
pølsemageri i samme 1948; genn. 8 år medl. af
best. f. Ærø Slagtermesterforening.
AdT. Kongensgade 34, Marstal.
Firma: Thomas Hansen, Slagtermester, Kon
gensgade 34, Marstal.

C. Hansen
slagtermester
Bjæverskov

Hansen, Edmund, slagtermester; f. 20/2 1920 i
Århus, søn af slagtermester Hans Valdemar Han
sen; g. 7/5 1944 m. Aase H., f. Jacobsen; udd. h.
faderen 1938-42, svend 1942-48, overtaget nuvæ
rende slagterforretning i Risskov — der sidelø
bende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri — efter faderen 1948; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Nordre Strandvej 10, Risskov.
Firma: Risskov Kødforsyning, Nordre Strand
vej 10, Risskov.
Hansen, Egon, slagtermester; f. 4/8 1911 i Oustrup, Maribo amt, søn af slagtermester Julius
Hansen; g. 5/4 1941 m. Johanne H., f. Hemmingsen; udd. h. faderen 1925-29, svend h. samme,
overtaget slagtermester Hans Bruun’s forretning i
Horreby 1941; formd. og skuemester f. Stubbe
købing og Omegns Slagtermesterforening s. 1955.
Adr. Horreby pr. Karleby.
Firma: Egon Hansen, Slagtermester, Horreby
pr. Karleby.

Hansen, Eilif, slagtermester; f. 15/7 1921 i Ros
kilde, søn af slagtermester Hans Hansen; g. 25/6
1944 m. Elisabeth H., f. Nielsen; udd. h. slagter
mester Eivind Petersen, Holte 1935-39, svend h.
samme 1940, medarbejder i faderens slagterfor
retning i Viby S., overtaget samme 1946.
Adr. Søndergade 24, Viby S.
Firma: E. Hansen, Slagtermester, Viby S.

Hansen, Ejnar, slagtermester.
Adr. Svendborg.

Hansen, Emil, slagtermester; f. 25/10 1914 i
Odense, søn af slagtermester Emil Hansen (man
geårig oldermd. f. Odense Slagterlaug); g. 3/12
1939 m. Inga H., f. Larsen; mellemskoleeksm.,
udd. h. faderen 1930-34, aflagt svendeprøve i
Odense (udmærket godt og propert udført arbej
de), svend h. slagtermester H. Rasmussen, Holte
samt h. faderen, medinteressent i faderens slag
terforretning i Odense 1942, overtaget og videre
ført samme — der sideløbende omfatter pølse
mageri — i eget navn efter faderens død 1952,
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sideløbende grundlagt filialerne Højstrupparken,
Bolbro og Korsløkkeparken, Odense henholdsvis
1954 og 1957; medl. af best. f. Odense off. Slagte
huse A/S, Odense s. 1950, till. medl. af best. f.
Hudesalgsforeningen, Odense; hobby: hundesport
og jagt, sekretær og kasserer i Dansk Gordon
Setter Klub.
Adr. Linde Allé 28, Odense.
Firma: Emil Hansen, Slagtermester, Vestergade
99, Odense.
Hansen, Emil Gjerløv, slagtermester, kreatur
handler; f. 4/3 1887 i Skallerød, Odense amt, søn
af slagtermester Poul Hansen; g. 26/5 1916 m.
Anna G. H., f. Knudsen; ansat h. faderen 18951914, etabl. sig s. selvstændig slagtermester m.
handel fra vogn og torvehandel i Odense samt
handel m. levende kreaturer i Marslev 1914, over
draget slagterforretningen t. sønnen Poul Gjerløv
Hansen 1953, derefter udelukkende drevet handel
m. levende kreaturer; genn. 14 år medl. af Mar
slev sogneråd, herunder genn. 4 år næstformd. i
samme, genn. 3 år formd. f. skolekommissionen i
Marslev.
Adr. Marslev.
Firma: E. Gjerløv Hansen, Slagtermester, Mar
slev.

Hansen, Erik, slagtermester; f. 3/12 1896 i Sørup,
Svendborg amt, søn af urmager Jens Jørgen Han
sen; g. 29/7 1930 m. Karoline H., f. Jensen; udd.
h. slagtermester Anders Caspersen, Egebjerg pr.
Stenstrup 1913-17, kørt landtur h. læremesteren
f. egen regning 1921-30, grundlagt nuværende
slagterforretning — der sideløbende omfatter
slagtehus og pølsemageri — i egen nyerhvervet
ejendom i Egebjerg Hede 1930, sideløbende kørt
landtur t. 1945; medl. af best, og repræsentant
skabet f. Kirkeby Andelskasse s. 1953; hobby:
jagt.
Firma: Erik Hansen, Slagtermester, Egebjerg
Hede pr. Stenstrup.
Hansen, Erik, slagtermester; f. 1/10 1908 i Helle
bæk, Frederiksborg amt, søn af forpagter Oluf
Hansen; g. 16/8 1931 m. Anni H., f. Hansen; udd.

E. Hansen
slagtermester
Viby S.

h. slagtermester P. Mogensen, Hillerød 1921-25,
svend h. slagtermestrene Abben, Hørsholm og
Viggo Christoffersen, Hillerød, overtaget sidst
nævntes forretning 1942; medl. af best. f. Frede
riksborg og Omegns Slagtermesterforening s. 1953.
Adr. Løngangsgade 3, Hillerød.
Firma: Erik Hansen, Slagtermester, Løngangs
gade 3, Hillerød.
Hansen, Erik, slagtermester; f. 10/7 1911 i Slan
gerup, Frederiksborg amt, søn af slagtermester
Jens Peter Hansen; g. 20/11 1932 m. Else H., f.
Hansen; udd. i faderens slagterforretning i Slan
gerup 1925-29, svend i lærevirksomheden, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Slangerup 1950.
Adr. Strandstræde 11, Slangerup.
Firma: Erik Hansen, Slagtermester, Slangerup.

Hansen, Erling, slagtermester; f. 8/5 1918 i Hør
ve, Holbæk amt, søn af slagtermester Kristian
Hansen; g. 2/8 1942 m. Irene H., f. Petersen; udd.
h. slagtermester Chr. Nielsen, Hørve 1935-39,
svend h. slagtermestrene Formann og Hammeken, Asnæs, overtaget slagtermester Morten Pe
tersen’s forretning i Gislinge — der sideløbende
omfatter pølsemageri og røgeri — 1942.
Adr. Gislinge.
Firma: Erling Hansen, Slagtermester, Gislinge.
Hansen, Evald Christian, slagtermester; f. 23/9
1907 i Lindelse, Langeland, søn af slagtermester
Carl Hansen; g. 27/1 1935 m. Julie H., f. Petersen;
udd. h. slagtermester Olsen, Assens 1921-25, sven
deprøve (Assens), svend i Frederiksværk, Mørkøv og Ringsted, overtaget faderens slagterforret
ning i Humble — der sideløbende omfatter slagte
hus og pølsemageri samt landtur — 1932; medl.
af best. f. Langelands Slagtermesterforening s.
1953.
Adr. Humble.
Firma: Evald Hansen, Slagtermester, Humble.
Hansen, Evald Nørgaard, slagtermester; f. 17/4
1915 i Elling, Hjørring amt, søn af slagtermester
Niels Hansen; g. 28/4 1940 m. Margrethe H., f.
Voss Thomsen; udd. i faderens slagterforretning
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i Frederikshavn 1933-37, frekventeret Teknologisk
Institut, Kbhvn., svend i lærevirksomheden, løst
næringsbrev og overtaget samme — der omfatter
butik og pølsemageri samt charcuteri — 1946,
genn. årene udvidet og moderniseret forretnin
gen; formd. f. Frederikshavn og Omegns Slagter
mesterforening.
Adr. Danmarksgade 20, Frederikshavn.
Firma: Niels Hansen, Slagterforretning, Dan
marksgade 22, Frederikshavn.

Hansen, Frits Ove, slagtermester; f. 29/4 1928
i Kbhvn., søn af postbud August Peter Ferdinand
Hansen; g. 12/2 1949 m. Ruth Edel H., f. Laurid
sen; udi. h. slagtermester Evald Schou, Husum
1947, svend h. læremesteren, etabi. sig s. selv
stændig slagtermester i Vanløse 1951.
Adr. Kobbelvænget 5, Brønshøj.
Firma: Frits Hansen, Slagtermester, Alekistevej 195, Vanløse.

Hansen, Fr. Valdemar, slagtermester; f. 16/12
1917 i Gjerning, Viborg amt, søn af møller Hans
Peter Hansen; g. 10/1 1940 m. Erna Margrethe H.,
f. Walther; udd. i handel, etabi. sig s. selvstæn
dig slagtermester 1948; medl. af best. f. Frede
rikshavn og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Barfredsvej 73, Frederikshavn.
Firma: Fr. V. Hansen, Slagtermester, Barfreds
vej 73, Frederikshavn.

Hansen, Frode A., slagtermester; f. 5/12 1900 i
Rønne, søn af slagteriarbejder Peter Christian
Hansen; g. 4/11 1934 m. Eva H., f. Nielsen; udi.
h. slagtermester Chr. Holm, Rønne 1918, svend
bl. a. på Bornholms Andels-Svineslagteri’s pølse
mageri, Rønne, etabi. sig s. selvstændig slagter
mester i Rønne 1932, flyttet forretningen t. nu
værende adresse i Rønne 1934.
Adr. Søndergade 29, Rønne.
Firma: Frode Hansen, Slagtermester, Sønder
gade 29, Rønne.

Hansen, Frank Bech, slagtermester; f. 22/11 1917
i Kbhvn., søn af slagtermester Olaf Martin Han
sen; g. 17/2 1952 m. Agnes B. H., f. Liboriussen;
udd. s. pølsemager i firmaet Brdr. Houlberg,
Kbhvn., derefter bestyrer af faderens slagterfor
retning i Hellerup, indehaver af samme s. 1946.
Firma: F. Bech Hansen, Slagtermester, Rebekkavej 36, Hellerup.
Hansen, Frits Christian, slagtermester; f. 18/10
1903 i Herning, søn af slagtermester Hans Chri
stian Hansen; g. 7/6 1947 m. Ellen H., f. Sørensen;
udd. h. slagtermester A. Andersen, Kolding 191822, frekventeret Kolding Handelsskole, svend
bl. a. h. læremesteren, h. slagtermester H. C.
Hansen, Bøstrup, Langeland og i Asperup, Fyn,
drevet kreaturhandel på Kbhvn. 1926-29, i kom
pagni m. slagtermester Hussmann etabi. sig s.
selvstændig slagtermester i Herning 1929, enein
dehaver af forretningen — der omfatter butik
og pølsemageri — s. 1941, genn. årene ombygget
og moderniseret samme.
Adr. Vinkelgade 12, Herning.
Firma: F. Chr. Hansen, Slagterforretning, Sil
keborgvej 2, Herning.

26

Hansen, Georg, slagtermester; f. 10/3 1899 i Førslev, Sorø amt, søn af slagtermester Fr. Hansen;
g. 10/3 1926 m. Anna H., f. Rasmussen; udd. h.
slagtermester Chr. Soelberg, Sorø 1914-18, svend
i faderens slagterforretning i Førslev, overtaget
samme 1926; medl. af best. f. Haslev og Omegns
Slagtermesterforening.
Adr. Førslev pr. Haslev.
Firma: Georg Hansen, Slagtermester, Førslev
pr. Haslev.
Hansen, Georg Pihl, slagtermester; f. 2/10 1921 i
Svaneke, søn af skomager Laurits Hansen; g. 9/6
1951 m. Kirsten P. H., f. Buhl; udd. h. morbrode
ren slagtermester Sophus Pihl, Gudhjem 1938-42,
svend på Bornholm, etabi. sig s. selvstændig slag
termester i Kbhvn. 1953; medl. af best. f. Danske
Slagtermestres Landsforening’s afd. f. Kbhvn. og
Frdbg.
Adr. Folehaven 131, Kbhvn. Valby.
Firma: G. Pihl Hansen, Slagtermester, Fole
haven 131, Kbhvn. Valby.
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Hansen, Gerd Ove, eksportør; f. 5/1 1922 i Grå
sten, Åbenrå amt, søn af eksportør Hans Peter
Hansen; g. 22/7 1950 m. Ellen H., f. Petersen; udd.
h. slagtermester Stolzenburg, Åbenrå 1937-41,
frekventeret Åbenrå tekniske Skole, svend h.
slagtermester Hilbig, Åbenrå, medarbejder i fade
rens eksportforretning i Gråsten 1942-54, over
taget samme — der omfatter en gros slagtning og
eksport af levende kreaturer og søer t. Tyskland
samt kreaturopdræt — efter faderens død 1954.
Adr. Kirkegårdsvej 20, Gråsten.
Firma: H. P. Hansen, Eksport & En gros Slagt
ning, Kirkegårdsvej 20, Gråsten.

Hansen (f. Hertz), Gerda, slagtermester; g. m.
slagtermester Axel Hansen (død 1949); efter ægte
fællens død overtaget og videreført dennes slag
terforretning i Esbjerg m. sønnen slagtermester
B. Axel Hansen s. leder.
Firma: Axel Hansen, Slagterforretning, Kon
gensgade 76, Esbjerg.
Hansen, Gerhard, kreaturhandler; søn af slag
termester Johannes Hansen; i kompagni m. bro
deren slagtermester Peter Hansen overtaget fade
rens slagterforretning i Kirkeby 1939, ophævet
kompagniskabet 1949, derefter udelukkende dre
vet kreaturhandel.
Adr. Kirkeby.
Firma: Gerhard Hansen, Kreaturhandler, Kir
keby.

Hansen, Gottfried, slagtermester; f. 26/6 1914 i
Rabsted, Tønder amt, søn af slagtermester Reis
ner Hansen; g. 21/6 1942 m. Inger H., f. Nielsen;
udd. h. slagtermester Jørgen Hansen, Rabsted
1928-32, svend bl. a. i Rønne og Alborg, overtaget
slagtermester Waage Hansen’s forretning i Græ
sted — der sideløbende omfatter pølsemageri —
1944.
Adr. Hovedgaden 12, Græsted.
Firma: Gottfried Hansen, Slagtermester, Hoved
gaden 12, Græsted.
Hansen, Gunnar, slagtermester; f. 30/12 1904 i
Slagelse, søn af skindhandler Peter Hansen; g.

G.

O. Hansen
eksportør
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23/10 1927 m. Elisabeth H., f. Christiansen; udd.
h. slagtermester Samson, Næstved 1919-23, svend
h. slagtermester Giovanni Rosasco, Slagelse,
overtaget slagtermester Bych’s forretning i Sla
gelse 1929; medl. af best. f. og kasserer i Sla
gelse og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Herrestræde 3, Slagelse.
Firma: Gunnar Hansen, Slagtermester, Herre
stræde 3, Slagelse.

Hansen, H. Chr., slagtermester; f. 30/3 1905 i
Pedersborg, Sorø amt, søn af kreaturhandler
Jacob Hansen; g. 6/3 1927 m. Lili Meta H., f.
Olsen; svendebrev (slagtermester Chr. Petersen,
Hillerød) 1923, svend h. slagtermester Gudmar
Rasmussen, Birkerød og h. slagtermester Chr.
Hansen, Frdbg. 1925-27, etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Vanløse 1927, sideløbende inde
haver af slagterforretninger på Frdbg. og i Rød
ovre, afhændet nævnte forretninger 1938, forret
ningsbestyrer h. slagtermester Peter Ryholt,
Kbhvn. 1939, optaget s. kompagnon h. samme
1943.
Adr. Peter Bangs Vej 129, Kbhvn. F.
Firma: Peter Ryholt, Slagterforretning, Vær
nedamsvej 10, Kbhvn. V.
Hansen, H. O., direktør.
Firma: Ringsted Andels-Svineslagteri, Ring
sted.

Hansen, H. W., slagtermester; f. 18/10 1913 i
St. Heddinge, søn af slagtermester Christoffer
William Hansen; g. 2/5 1939 m. Marna H., f.
Jensen; udd. h. slagtermester Leon Bernt, Køge,
svendeprøve m. ros 1931, svend i Rødvig, Fakse
Ladeplads, Kbhvn., Gudhjem og Rønne, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Rønne 1940.
Adr. Snellemark 29, Rønne.
Firma: H. W. Hansen, Slagtermester, Snelle
mark 29, Rønne.
Hansen, Hans, slagtermester; f. 23/9 1893 i
Toksværd, Præstø amt, søn af slagtermester J.
P. Hansen; g. 21/4 1928 m. Edith H., f. Jørgen
sen; udd. h. faderen, indehaver af forskellige
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slagterforretninger i Næstved s. 1929, ophørt m.
butikshandel 1937, driver fortsat handel m. krea
turer; kasserer i Næstved og Omegns Slagter
mesterforening, tidl. revisor i samme; tidl. medl.
af repræsentantskabet f. Livsforsikringsselsk.
»Jylland«, Kbhvn.
Adr. Gottliebsvej 3, Næstved.
Firma: Hans Hansen, Slagtermester, Gottliebs
vej 3, Næstved.

Hansen, Hans, slagtermester; f. 5/3 1897 i Arup,
Odense amt, søn af rebslager Søren Hansen; g.
13/4 1925 m. Laura H., f. Bergmann; udd. h. slag
termester Thygesen, Middelfart 1911-15, svende
prøve m. udmærkelse 1915, svend 1915-28, over
taget nuværende slagterforretning i Tørring —
der er grundlagt 1885 — 1928, udvidet og moder
niseret butikslokalet samt opført nyt slagtehus,
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri 1935; vare
område: kød og viktualier en detail fra butik
og vogn.
Adr. Tørring.
Firma: H. Hansen, Slagtermester, Tørring.
Hansen, Hans, en gros slagtermester; f. 2/6
1899 i Kolding, søn af herredsfuldmægtig Niels
Hansen; g. 28/12 1927 m. Anna H., f. Jensen; udd.
v. landvæsen, slagtermedhjælper i Kolding 192224, drevet handel m. kreaturer 1935-47, grund
lagt nuværende en gros virksomhed på Grenå
off. Slagtehus, Grenå — der omfatter slagtning
af kreaturer, kalve, svin og heste t. en gros salg
og eksport — 1947.
Adr. Rimsø pr. Voldby.
Firma: Hans Hansen, Kød en gros, Grenå off.
Slagtehus, Grenå.

Hansen, Hans, slagtermester; f. 19/1 1908 i
Høng, Holbæk amt, søn af slagtermester Jens
Christian Hansen; g. 28/11 1928 m. Marie H., f.
Jensen; udd. i faderens slagterforretning i Høng,
overtaget samme 1932.
Adr. Hovedgaden 7, Høng.
Firma: Hans Hansen, Slagtermester, Hoved
gaden 7, Høng.

H. Hansen
en gros slagtermester
Rimsø

Hansen, Hans, tarmhandler; f. 29/1 1909 i Hor
belev, Maribo amt, søn af vognmand Jens Han
sen; g. 1/6 1930 m. Edith H., f. Jensen; udd. i
tarmbranchen på Lolland-Falsters Andels-Svine
slagteri, Nykøbing F., mester i Danske Andels
slagteriers Tarmsalg, Nakskov 1935-43 og på Lol
land-Falsters Andels-Svineslagteri, Nykøbing F.
1943-53, selvstændig tarmhandler i Nykøbing F.
s. 1953.
Adr. Grønsundsvej 25, Nykøbing F.
Firma: Hans Hansen, Tarmhandel, Det off.
Slagtehus, Markedsgade, Nykøbing F.
Hansen, Hans, slagtermester; f. 2/4 1912 i Bro
ager, Sønderborg amt, søn af bryggeriarbejder
Chr. Hansen; g. 19/8 1934 m. Christine Hansine
H., f. Pedersen; udd. h. slagtermester Hermann
Franke, Sønderborg 1926-30, svendebrev 1930,
svend 1930-34, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Augustenborg 1934, overtaget slagter
forretning i Skåde 1938, flyttet forretningen —
der sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri og
kogeri — t. egen nyopført ejendom i Skåde 1948;
vareområde: kød og viktualier en detail fra bu
tik og vogn.
Adr. Oddervej 172, Skåde pr. Højbjerg.
Firma: H. Hansen, Slagtermester, Oddervej
172, Skåde pr. Højbjerg.
Hansen, Hans, slagtermester; f. 26/8 1919 i Fel
sted, Åbenrå amt, søn af gårdejer Christian
Frederik Hansen; g. 29/6 1942 m. Elisabeth H.,
f. Wille; udd. dels h. slagtermester Carl Andre
sen, Åbenrå 1933-35 og dels h. slagtermester
Hans Jørgensen, Hjordkær 1935-37, frekventeret
Åbenrå tekniske Skole, svend bl. a. h. slagter
mestrene Chr. Langeberg, Øsby og Ehlers,
Franke, Marburger og Jepsen — alle Sønder
borg, løst næringsbrev og overtaget nuværende
slagterforretning i Augustenborg — der omfatter
butik, pølsemageri og slagtehus — 1945, genn.
årene ombygget og moderniseret forretningen.
Adr. Stavensbølgade 4, Augustenborg.
Firma: Hans Hansen, Slagtermester, Stavens
bølgade 4, Augustenborg.
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Hansen, Hans, slagtermester; f. 3/1 1924 i Gal
ten, Århus amt, søn af slagtermester Christian
Hansen; g. 2/11 1945 m. Anna H., f. Holm; udd.
dels h. faderen og dels h. slagtermester Nisted,
Århus 1941-45, svendebrev 1945, svend i faderens
slagterforretning i Galten 1945-52, bestyrer af
samme f. moderen 1952-54, overtaget forretnin
gen — der er grundlagt af faderen 1922 og side
løbende omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1954; vareområde: kød en
gros t. Århus og Kbhvn. samt kød en detail.
Adr. Galten.
Firma: Chr. Hansen & Søn, Kød en gros —
en detail, Galten.
Hansen, Hans Albert, slagtermester; f. 19/4
1907 i Jungshoved, Præstø amt, søn af gårdmand
Hans Hansen; g. 14/2 1932 m. Betty H., f. Lade
foged Larsen; udd. h. slagtermester Niels Niel
sen, Bringe pr. Måløv, etabi. sig s. selvstændig
slagtermester i Gentofte 1932, indehaver af nu
værende slagter- og viktualieforretning i Gen
tofte — der sideløbende omfatter pølsemageri —
s. 1940; formd. f. Nordre Birks Garderforening.
Adr. Vangedevej 34 B, Gentofte.
Firma: H. A. Hansen, Slagtermester, Vangede
vej 34 B, Gentofte.

Hansen, Hans Arne, slagtermester; f. 25/1 1922
i Holbæk, søn af bøssemager Hjalmar Hansen;
g. 10/10 1943 m. Elna H., f. Nielsen; udd. h. slag
termester Harry Hansen, Holbæk 1936-40, svende
prøve (Holbæk), svend bl. a. h. læremesteren og
h. slagtermester Rønnow, Holbæk, grundlagt nu
værende slagterforretning i Nyborg — der side
løbende omfatter pølsemageri — 1949; hobby:
mekanik.
Adr. Vognmandsvej 26, Nyborg.
Firma: Arne Hansen, Slagtermester, Vogn
mandsvej 26, Nyborg.
Hansen, Hans Carsten, slagtermester; f. 19/5
1921 i Tønder, søn af gæstgiver Carsten Hansen;
g. 2/10 1943 m. Irene H., f. Steffen; udd. h. slag
termester Carl Feddersen, Bredebro 1937-41, fre
kventeret Bredebro tekniske Skole, svend i

H. A. Hansen
slagtermester
Gentofte

Tyskland og h. læremesteren, løst næringsbrev
og forpagtet læremesterens forretning 1945,
overtaget samme — der omfatter butik, pølse
mageri og slagtehus — 1953, genn. årene om
bygget og moderniseret forretningen.
Adr. Bredebro.
Firma: H. C. Hansen, Slagterforretning &
Pølsemageri, Bredebro.

Hansen, Hans Christian Marius, slagtermester;
f. 5/2 1889 i Virket, Maribo amt, søn af slagter
mester H. P. Hansen; g. 12/2 1932 m. Margrethe
H., f. Frederiksen; udd. h. faderen 1903-07, etabi.
sig s. selvstændig slagtermester i Karleby 1907;
genn. ca 12 år medl. af best. f. Nykøbing F. og
Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Karleby.
Firma: M. Hansen, Slagtermester, Karleby.
Hansen, Hans Ejner, slagter; f. 4/2 1935, søn
af slagtermester Peder Steffensen Hansen; g.
21/10 1956 m. Margit H., f. Sundgaard; udd. h.
slagtermester Paul Bløcher, Kolding 1949-53, sen.
optaget i faderens slagterforretning i Holsted.
Firma: Nørregades Slagterforretning v. P. St.
Hansen, Nørregade 29, Holsted.

Hansen, Hans Erik Sjelle, veterinærinspektør;
f. 15/1 1903 i Kbhvn.; dyrlæge.
Adr. Classensgade 29. Kbhvn. 0.
Institution: Veterinærdirektoratet’s Afd. f.
Kødkontrol, Nyropsgade 37, Kbhvn. V.
Hansen, Hans Harry, slagtermester; f. 20/1
1913 i Århus, søn af formand Johannes Hansen;
g. 28/2 1937 m. Elinor H., f. Wendtland Nielsen;
udd. h. slagtermester Johs. Ebling, Århus 192731, svendebrev 1931, svend h. slagtermester
Skjold Nielsen, Århus 1931-34 og h. slagtermester
Anker Lind, Århus 1934-36, bestyrer af sidst
nævntes forretning Mejlgade 58, Århus 1936-40,
overtaget samme 1940, grundlagt nuværende
slagterforretning i Højbjerg — der sideløbende
omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri
— 1948; vareområde: kød, fjerkræ og viktualier
en detail; medl. af best. f. Århus Slagterlaug
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s. 1944, p. t. viceoldermd. i samme, genn. en
årrække formd. f. Højbjerg og Omegns Borger
forening; medl. af Serapionsordenen i Danmark.
Adr. Oddervej 92, Højbjerg.
Firma: Harry Hansen, Slagtermester, Riobygningen, Højbjerg.

Hansen, Hans Henry Erik, slagtermester.
Adr. Frennegård, Hørsholm.
Hansen, Hans Jakob, slagtermester; f. 5/12 1918
i Odense, søn af murer Niels Christian Hansen;
g. 2/6 1941 m. Anny H., f. Nielsen; udd. h. slag
termestrene Elung Jensen og Carl Frederiksen,
Odense 1933-37, svend på Odense off. Slagtehus,
Odense (7 år) samt h. slagtermestrene Elung
Jensen og Marius Jørgensen, Odense, overtaget
sidstnævntes forretning — der sideløbende om
fatter pølsemageri — 1951; deltaget i grænse
kampen v. Lundtofte den 9. april 1940, medstifter
af og kasserer i 9. April Foreningen s. 1941.
Adr. Schachsgade 23, Odense.
Firma: Hans Hansen, Slagtermester, Dronningensgade 34, Odense.
Hansen, Hans Møller, slagtermester; f. 18/9
1903 i Hårby, Svendborg amt, søn af liniearbej
der v. D.S.B. Lars Andersen Hansen; g. 7/11 1931
m. Edith H., f. Rasmussen; udd. i tekstilbran
chen, udd. s. pølsemager dels h. slagtermester
E. Jørgensen, Odense 1920-21 og dels h. slagter
mester V. Johansen, Odense 1921-22, genn. 4 år
ansat h. slagtermester Vilh. Rasmussen, Odense,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester m. salg
af kød fra vogn 1930, grundlagt nuværende slag
terforretning i Odense 1931; medl. af best. f.
Odense Slagterlaug s. 1953, kasserer i samme s.
1954.
Adr. Dronningensgade 79, Odense.
Firma: H. Møller Hansen, Slagterforretning,
Dronningensgade 48, Odense.
Hansen, Hans Oluf, slagtermester; f. 13/5 1921
i Kliplev, Åbenrå amt, søn af rentier Lorentz
Hansen; g. 9/1 1944 m. Erna Marie H., f. Han

H.

M. Hansen
slagtermester
Odense

sen; udd. h. slagtermester Stolzenburg, Åbenrå
1936-38 og h. efterfølgeren slagtermester N.
Meier, Åbenrå 1938-40, svendeprøve 1940, svend
bl. a. h. slagtermestrene Raupach, Haderslev,
Kåring, Padborg og Sørensen, Tinglev (ca. 8 år),
overtaget nuværende slagterforretning i Hellevad
— der omfatter butik, pølsemageri og slagtehus
— 1950, genn. årene moderniseret forretningen.
Adr. Hellevad.
Firma: Hans O. Hansen, Slagteforretning, Hel
levad.

Hansen, Hans Peter, slagtermester; f. 8/10 1923
i Esbjerg, søn af direktør Søren Hansen; g. 15/5
1949 m. Erna Jensen H., f. Øster; udd. h. slag
termester Carl Lindberg, Askov pr. Vejen 194044, frekventeret Vejen tekniske Skole, svend
bl. a. h. slagtermestrene Niels Christensen, Nør
re Nebel, Silles Hansen, Holsted St., Schütt, Vi
borg, Viggo Andersen, Gørding og Kai Bunkenborg, Vamdrup samt i Sverige (ca. 1 år), opført
nuværende ejendom m. moderne slagterforret
ning, pølsemageri og slagtehus i Sædding pr. Es
bjerg 1950; kasserer i Esbjerg og Omegns Slag
termesterforening.
Adr. Tarphagevej 22, Sædding pr. Esbjerg.
Firma: Sædding Slagterforretning v. H. P.
Hansen, Tarphagevej 22, Sædding pr. Esbjerg.
Hansen, Hans William, slagtermester.
Firma: Wm. Hansen, Slagterforretningen »Høj
bro«, Snoghøj Allé 2, Tårnby pr. Kastrup.
Hansen, Harald Peter Rothe, slagtermester; f.
23/2 1914 i Svaneke, søn af slagtermester Georg
Peter Hansen; g. 21/4 1946 m. Else H., f. Dam;
udi. i faderens slagterforretning i Svaneke 1934,
iøvrigt udd. i pølsemageri h. slagtermester Ri
chard Peter Glistrup, Neksø, overtaget faderens
slagterforretning i Svaneke — der sideløbende
omfatter slagteri — 1946; medl. af best. f. Born
holms Slagtermesterforening.
Adr. Storegade 28, Svaneke.
Firma: Harald Hansen, Slagtermester, Vige
bakken, Svaneke.
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Hansen, Harry, slagtermester; f. 15/6 1908 i
Arhus, søn af fhv. slagtermester Peter Christian
Hansen; g. 21/5 1936 m. Edith H., f. Dahlhof
Jensen; udd. i faderens slagterforretning i Ar
hus 1925-29, svend i lærevirksomheden 1929-32,
overtaget samme — der er grundlagt af faderen
1907 og sideløbende omfatter pølsemageri, salte
ri og kogeri — 1932; vareområde: kød og vik
tualier en detail.
Adr. Jægergårdsgade 27, Arhus.
Firma: Harry Hansen, Slagtermester, Jæger
gårdsgade 27, Århus.
Hansen, Harry Emil Laurits, slagtermester; f.
25/9 1909 i Kbhvn., søn af tømrer Jens Frederik
Hansen; g. 16/8 1933 m. Anna H., f. Møller Kri
stensen; udi. h. slagtermester H. P. Hansen,
Kbhvn. 1927, svend i lærevirksomheden, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester på Frdbg., inde
haver af nuværende slagterforretning i Gentofte
s. 1954.
Adr. Hesseløgade 55, Kbhvn. 0.
Firma: Femvejens Kødudsalg, Fortunvej 2,
Charlottenlund.
Hansen, Harry Osvald, slagtermester; f. 21/3
1900 i Holbæk, søn af slagtermester Christian
Hansen; g. 7/6 1931 m. Asta H., f. Nielsen; udd.
h. faderen 1914-18, svend i Tyskland og i Eskil
strup F., medarbejder i faderens slagterforret
ning i Holbæk, overtaget samme — der er
grundlagt 1902 og sideløbende omfatter pølse
mageri og røgeri — 1932; genn. en årrække
næstformd. i Holbæk og Omegns Slagtermester
forening, formd. f. samme s. 1953, medl. af hovedbest. f. Danske Slagtermestres Landsforening
s. 1956.
Adr. Smedelundsgade 23, Holbæk.
Firma: Harry Hansen, Slagtermester, Smede
lundsgade 23, Holbæk.

Hansen, Hartvig, slagtermester; f. 25/2 1934 i
Dunkær, Ærø, søn af slagtermester Peter Chri
stian Hansen; udd. dels h. faderen 1948-50 og
dels h. slagtermester Aage Rasmussen, Svend
borg 1950-52, svendeprøve (Svendborg), svend h.
læremesteren og h. slagtermester Knud Buch,

H. O. Hansen
slagtermester
Holbæk

Bagenkop, optaget s. kompagnon i faderens slag
terforretning i Dunkær — der sideløbende om
fatter slagtehuse og pølsemageri samt landtur —
1957; hobby: jagt.
Adr. Dunkær, Ærø.
Firma: P. Hansen & Søn’s Slagterforretning,
Dunkær, Ærø.

Hansen, Helge, slagtermester; f. 3/10 1928 i
Fakse, Præstø amt, søn af husmand Peter Han
sen; g. 10/5 1952 m. Dagny H., f. Petersen; udd.
h. slagtermester Vilh. Larsen, Dalby 1945-49,
svend h. slagtermester Henrik Svendsen, Fakse
Ladeplads 1950-55 og h. slagtermester Chr.
Schrøder, Korsør 1956, overtaget forpagtningen
af slagtermester Ingemann Sørensen’s kødudsalg
i Lumsås 1956.
Adr. Lumsås.
Firma: Helge Hansen, Slagtermester, Lumsås.
Hansen, Helge Juhl, slagtermester; f. 24/2 1931
i Odense, søn af slagtermester Carl Arthur Han
sen; g. 5/12 1954 m. Inge H., f. Uglebjerg; udd.
på Carl Olsen’s Pølsefabrik, Odense 1945-49,
svendeprøve (Odense), svend i lærevirksom
heden, i firmaet Brdr. Houlberg, Kbhvn. og på
Fabrikken »Mayo«, Odense, overtaget slagter
mester Poul Frederiksen’s forretning i Odense
1956; genn. 6 år medl. af best. f. Håndboldklub
ben »Stjernen«, Odense.
Adr. Søndre Boulevard 258, Odense.
Firma: Helge Hansen, Slagtermester, Søndre
Boulevard 258, Odense.
Hansen, Helmer, slagtermester; f. 4/2 1905 i
Stenmagle sogn, Sorø amt, søn af møller Henrik
Hansen; g. 4/11 1924 m. Nielsine H., f. Nielsen;
udd. på Køge Andels-Svineslagteri, Køge 191923, svend i lærevirksomheden 1923-45, bestyrer
af Køge Andels-Svineslagteri’s udsalg i Fakse
Ladeplads 1945-48, overtaget slagtermester Peter
Andersen’s slagter- og viktualieforretning i Køge
1948.
Adr. Strandvej 50, Køge.
Firma: Helmer Hansen, Slagteriudsalget,
Strandvej 50, Køge.
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Hansen, Helmer, slagtermester; f. 12/5 1910 i
Viby, Roskilde amt, søn af slagtermester Hans
Hansen; g. 21/7 1947 m. Ebba H., f. Jensen; udd.
dels h. faderen og dels h. slagtermester Mich.
Soelberg, Haslev 1924-28, svend h. slagtermestre
ne Hans Jensen, Gilleleje og Fr. Hansen, Haslev,
slagter i Baltic-Amerika Line’s skibe, studie- og
arbejdsophold i New York, sen. ansat på Haslev
Andels-Svineslagteri, Haslev, etabi. sig s. selv
stændig slagtermester i Haslev 1950; medl. af
best. f. Haslev og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Ringstedvej 55, Haslev.
Firma: Kødbørsen, Lysholms Allé 14, Haslev.
Hansen, Helmuth, slagtermester; f. 20/6 1924 i
Mørkøv, Holbæk amt, søn af arbejdsmand Hans
Peter Hansen; g. 9/12 1950 m. Edel H., f. Niel
sen; udd. h. slagtermester Henry Otto, Knabstrup 1940-44, svend bl. a. i Roskilde og Hede
husene, drevet slagterforretning i Bagsværd
1951-52 og i Glostrup 1953-56, overtaget slagter
mester Børge Rasmussen’s slagter- og viktualie
forretning i Ringsted 1956.
Adr. Møllevej 6, Ringsted Mark, Ringsted.
Firma: Brogades Kødudsalg, Brogade 37, Ring
sted.

Hansen, Henrik Juel, slagtermester, kreatur
handler; f. 12/4 1919 i Bjerre, Vejle amt, søn
af gårdejer Rasmus Henrik Hansen; g. 13/10 1940
m. Anna J. H., f. Nielsen; udd. dels h. slagter
mester Anton Hansen, Nyborg og dels h. slag
termester Schmidt, Fredericia 1934-38, svende
prøve (Fredericia), etabi. sig s. selvstændig slag
termester i Fredericia 1940, selvstændig slagter
mester i Børkop 1942-47, overtaget slagtermester
Arne Hansen’s forretning i Øster Hæsinge pr.
Højrup — der omfattede landhandel m. slagte
hus — 1947, udelukkende drevet handel m. le
vende kreaturer s. 1957; hobby: jagt og travsport.
Adr. Øster Hæsinge pr. Højrup.
Firma: H. Juel Hansen, Slagtermester & Krea
turhandler, Øster Hæsinge pr. Højrup.
Hansen, Henry, slagtermester; f. 23/2 1912 i
Haslev, Sorø amt, søn af tarmmester Johannes

H. J. Hansen
slagtermester,
kreaturhandler
Øster Hæsinge

Frederik Hansen; g. 19/3 1939 m. Helga Mary H.,
f. Christensen; udd. h. slagtermester Jens Thom
sen, Esbjerg 1927-31, genn. 12 år svend og kom
pagnon h. slagtermester Carl Mathiasen, Det
off. Slagtehus, Esbjerg, løst næringsbrev s. en
gros slagter 1937, overtaget slagterforretningen
Kongensgade 18, Esbjerg — der drives v. første
mand — 1942, sideløbende grundlagt nuværende
filial Baggesens Allé 137, Esbjerg 1953; genn. en
årrække medl. af best. f. og kasserer i Esbjerg
og Omegns Slagtermesterforening, tidl. faglærer
v. Esbjerg Slagterfagskole og forretningsfører f.
Esbjerg off. Slagtehus og f. Slagtermestrenes
Tarmsalg, Esbjerg, formd. f. Slagtermestrenes
Assurancekasse, Esbjerg.
Adr. Baggesens Allé 137, Esbjerg.
Firma: Henry Hansen, Slagtermester, Bagge
sens Allé 137, Esbjerg.

Hansen, Henry, slagtermester; f. 22/11 1916 i
Lyngerup, Holbæk amt, søn af slagtermester
Carl Hansen; udd. h. slagtermester Vald. Jacob
sen, Frederikssund, overtaget faderens slagter
forretning i Lyngerup 1938.
Adr. Lyngerup pr. Krogstrup.
Firma: Henry Hansen, Slagtermester, Lynge
rup. pr. Krogstrup.
Hansen, Henry Poul, slagtermester; f. 30/6 1903
i Kbhvn., søn af cigarmager Poul Hansen; g.
23/11 1937 m. Ingeborg H., f. Bitsch; udd. h. slag
termester Carl Petersen, Viborg 1919-23, svend
i lærevirksomheden 1923-48, overtaget samme —
der er grundlagt 1918 og sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1948;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Sankt Mathias Gade 30, Viborg.
Firma: Henry Hansen, Slagtermester, Sankt
Mathias Gade 30, Viborg.
Hansen, Herluf, slagtermester; f. 27/6 1920 i
Frederikshavn, søn af chauffør Julius Hansen;
g. 26/8 1945 m. Herdis H., f. Jensen; udd. på
Frederikshavn Andels-Svine- & Kreaturslagteri,
Frederikshavn 1936-40, svend i lærevirksomhe
den (4 år) samt i Skagen, iøvrigt svend i Sverige
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(5 år), etabl. sig s. selvstændig slagtermester
1954.
Adr. Knudensvej 10, Frederikshavn.
Firma: Herluf Hansen, Slagtermester, Knu
densvej 10, Frederikshavn.

Hansen, Holger Holdorff, slagtermester; f. 18/9
1917 i Bredballe, Vejle amt, søn af overportør
Otto Holdorff Hansen; g. 24/8 1941 m. Dagmar
H. H., f. Falk-Jensen; udd. h. slagtermester Sv.
Aa. Hansen, Vejle 1931-35, svendebrev 1935, svend
1935-46, overtaget nuværende slagterforretning i
Arhus — der er grundlagt 1920 og sideløbende
omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri
— 1946; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Søndre Ringgade 26, Arhus.
Firma: H. Holdorff, Slagtermester, Frederiks
Allé 91, Arhus.
Hansen, Holger William, slagtermester; f. 8/1
1932 i Rotterdam Mark, Levring sogn, Viborg
amt, søn af husmand Christian Hansen; udd. h.
slagtermester Chr. Andersen, Nørskovlund pr.
Hinge 1951-55, svendebrev 1955, svend i lærevirk
somheden 1955-56, i kompagni m. slagtermester
Johannes Overgaard Andersen forpagtet samme
— der sideløbende omfatter pølsemageri, kogeri
og salteri — 1956; vareområde: kød og viktualier
en detail fra butik og vogn.
Adr. Nørskovlund pr. Hinge.
Firma: Nørskovlund Kødforsyning v. Andersen
& Hansen, Nørskovlund pr. Hinge.

Hansen, Ib Wexiø, forretningsfører; f. 10/8
1908 i Roskilde, søn af bankbetjent Christian
Frederik Alfred Hansen; g. 19/10 1930 m. Etly
W. H., f. Nielsen; udd. h. slagtermester J. D.
Rønning, Roskilde 1924-28, svendeprøve (Kbhvn.s
off. Slagtehuse, Kbhvn.) 1928, svend i Kbhvn.
1930, slagtersvend i Schaub & Co. A.m.b.A.,
Kbhvn. 1930, forretningsfører f. firmaets Alborg
ard. 1941; virksomhedens virkeområde: en gros
salg af slagteriprodukter samt opkøb af slagteri
affald og tarme; medl. af Serapionsordenen i
Danmark.

J. P. Hansen
slagtermester
Slangerup

Adr. Østre Allé 80, Alborg.
Firma: Schaub & Co. A.m.b.A., Østerbro 38,
Alborg.

Hansen, Inger Agnete, slagtermester; f. i
Kbhvn., datter af tømrer H. P. Larsen; g. 1923
m. slagtermester Helge Emanuel Hansen (død
1954); efter ægtefællens død 1954 overtaget og
videreført dennes slagterforretning i Odense —
der er grundlagt af ægtefællen 1924 og flyttet t.
nuværende adresse i Odense 1938 — i samarbej
de m. sønnen slagtermester Svend Aage Risinge
Hansen.
Adr. Thuresensgade 36, Odense.
Firma: H. E. Hansen, Slagterforretning, Thu
resensgade 36, Odense.
Hansen, Jens, repræsentant.
Adr. Fredtoftevej 1, Hvidovre pr. Valby.
Hansen, Jens Børge, slagtermester; f. 16/5 1921
i Egebjerg, Holbæk amt, søn af slagtermester
Alfred Hansen; g. 16/5 1943 m. Ellen Elisabeth
H., f. Nielsen; udd. i faderens slagterforretning
i Egebjerg, overtaget samme 1952.
Adr. Egebjerg pr. Bråde.
Firma: Børge Hansen, Slagtermester, Egebjerg
pr. Bråde.

Hansen, Jens Følsgaard, slagtermester; f. 16/11
1915 i Thorslunde, Roskilde amt, søn af slagter
mester Jens Peter Hansen; g. 17/7 1946 m. Sonja
Lilly F. H., f. Møller; udd. dels h. faderen og
dels h. slagtermester Chr. Norup, Kalundborg,
svendebrev 1938, svend bl. a. h. slagtermester
Hans Bertelsen, Hornbæk samt i Kbhvn., drevet
slagterforretning i Kalundborg 1943-48, overtaget
faderens slagterforretning og ejendom i Ubby
1948; tidl. medl. af best. f. Kalundborg og Om
egns Slagtermesterforening, u. krigen medl. af
det lokale kødforsyningsudvalg.
Adr. Ubby pr. Kalundborg.
Firma: Følsgaard Hansen, Slagtermester, Ubby
pr. Kalundborg.
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J, Hansen
slagtermester
Ringe

J. H. Hansen
slagtermester
Nørre Lyndelse

J. E. Hansen
slagtermester
Silkeborg

J. W. Hansen
slagtermester
Trustrup

Hansen, Jens Peter, slagtermester; f. 24/3 1883
i Slangerup, Frederiksborg amt, søn af landmand
Hans Fr. Hansen; g. 1/2 1910 m. Alvilda H., f.
Hansen; udd. h. slagtermester Hans Andersen,
Slangerup, aflagt svendeprøve i St. Heddinge,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Slange
rup 1911.
Adr. Strandstræde 9, Slangerup.
Firma: J. P. Hansen, Slagtermester, Strand
stræde 9, Slangerup.

Hansen, John Peter, slagtermester; f. 4/6 1922
i Kbhvn., søn af slagtermester Jens Christian
Hansen; g. 25/11 1952 m. Ebba H., f. Kofoed;
udd. h. slagtermester Egon Petersen, Hillerød,
svendeprøve 1940, derefter svend i faderens slag
terforretning i Hvidovre, sammen m. moderen
fru Wilhelmine Theodora Hansen videreført sam
me efter faderens død 1957.
Adr. Vibevej 3, Kbhvn. NV.
Firma: I. C. Hansen & Søn, Slagterforretning,
Hvidovregade 75, Hvidovre pr. Valby.

Hansen, Johannes, slagtermester; f. 22/4 1923 i
Øster Hæsinge, Svendborg amt, søn af slagter
mester, kreaturhandler Niels Peter Hansen; g.
25/4 1948 m. Inger H., f. Rasmussen; udd. h.
slagtermester Aksel Madsen, Vester Skerninge
1938-42, aflagt svendeprøve i Vester Skerninge
(meget godt og propert udført arbejde), svend h.
slagtermestrene Brdr. Ohm, Svendborg (4 år),
overtaget slagtermester Søren Nygaard’s forret
ning i Ringe 1949, genn. årene udvidet og mo
derniseret samme — der sideløbende omfatter
moderne pølsemageri m. bl. a. dybfryseboks;
medl. af best. f. A/S Ringe Slagtehus, Ringe s.
1955.
Adr. Jernbanegade 21, Ringe.
Firma: Johs. Hansen, Slagtermester, Jernbane
gade 21, Ringe.

Hansen, Jørgen Christian, slagtermester; f. 2/8
1911 i Holstebro, søn af murermester Jørgen
Christian Hansen; g. 4/5 1936 m. Ebba H., f. Han
sen; udd. h. slagtermester Olaf Christensen, Hol
stebro 1926-30, svendebrev 1930, svend 1930-35,
bestyrer af nuværende slagterforretning i Århus
1935-39, overtaget samme — der er grundlagt
1903 og sideløbende omfatter kogeri og salteri —
1939; vareområde: kød og viktualier en detail;
medl. af best. f. Århus Slagtermesterforening s.
1954.
Adr. Odensegade 35, Århus.
Firma: Jørgen Hansen, Odensegades Kødud
salg, Odensegade 35, Århus.

Hansen, Johannes Emil, slagtermester; f. 20/9
1908 i Nyborg, søn af slagtermester Claus Vil
helm Hansen; g. 28/1 1933 m. Karen H., f. Niel
sen; udd. h. slagtermester Erik Sørensen, Ny
borg 1923-27, svendebrev 1927, svend på Kolding
Andels-Svineslagteri, Kolding 1930-47, grundlagt
slagterforretning i Holstebro 1947, overtaget nu
værende slagterforretning i Silkeborg — der er
grundlagt 1928 — 1950, udvidet og moderniseret
butikslokalet samt indrettet nyt pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri 1953; faglærer v. Kol
ding tekniske Skole 1937-47, revisor i Silkeborg
og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Baggesensvej 17, Silkeborg.
Firma: Johs. Hansen, Slagtermester, Dalgas
gade 1, Silkeborg.

Hansen, Jørgen Hjære, slagtermester; f. 27/11
1917 i Lumby, Odense amt, søn af slagtermester,
kreaturhandler Chresten Hjære Hansen; g. 30/5
1942 m. Henny H. H., f. Petersen; udd. h. slag
termester Trebbien, Korsør 1932-36, svendeprøve
m. ros (Korsør), frekventeret Teknologisk Insti
tut, Kbhvn. 1938, svend på Odense Pølsefabrik,
Odense og i faderens slagterforretning i Lumby,
overtaget sidstnævnte 1942, grundlagt nuværen
de slagterforretning — der sideløbende omfatter
slagtehus og pølsemageri samt landtur — i ny
opført ejendom i Nørre Lyndelse 1951; hobby:
fiskeri.
Adr. Nørre Lyndelse pr. Nørre Søby.
Firma: Jørgen Hjære Hansen, Slagtermester,
Nørre Lyndelse pr. Nørre Søby.

Hansen, Jørgen Theodor, slagtermester; f. 25/5
1916 i Longelse, Svendborg amt, søn af slagter
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K. H. Hansen
slagtermester
Vejgård

K. U. Hansen
destruktør
Kjellerup

K. Hansen
grosserer, eksportør
Kbhvn. K.

Mads Hansen; g. 21/4 1940 m. Ruth H., f. Peder
sen; udd. h. slagtermester P. Kroun, Rudkøbing
1931-35, svend i Lolland-Falsters Andels-Svineslagteri’s udsalg, Nykøbing F. (4 år), etabi. sig
s. selvstændig slagtermester i Nykøbing F. 1939.
Adr. Gåbensevej 25, Nykøbing F.
Firma: J. Th. Hansen, Slagtermester, Gåbense
vej 25, Nykøbing F.
Hansen, Jørn Walther, slagtermester; f. 21/11
1934 i Trustrup, Randers amt, søn af en gros
slagtermester Niels Christian Hansen; udd. h.
slagtermester Marinus Nielsen, Grenå Havn 194852, svendebrev 1952, svend 1952-55, grundlagt
nuværende slagterforretning i Trustrup — der
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1955; vareområde: kød og viktualier
en detail udelukkende fra vogn.
Adr. Trustrup.
Firma: Jørn W. Hansen, Slagtermester, Tru
strup.

Hansen, Kaj Børge, slagtermester; f. 25/2 1920
i Søllested, Maribo amt, søn af parcellist Johan
nes Hansen; g. m. Kirsten H., f. Winther; udd.
h. slagtermester A. Lindhardsen, Stokkemarke
1937-41, svend h. læremesteren (11 år) og h. slag
termester Rs. Lindhardsen, Skørringe pr. Ryde,
etabi. sig s. selvstændig slagtermester i Nykø
bing F. 1955.
Adr. Frisegade 12, Nykøbing F.
Firma: K.B.s Kødudsalg, Frisegade 12, Nykø
bing F.
Hansen, Kaj Henry, slagtermester; f. 9/2 1920
i Alborg, søn af slagtermester Max Robert Han
sen; g. 22/10 1944 m. Karen Lis H., f. Mortensen;
udd. h. faderen 1934-38, frekventeret Alborg
Slagterfagskole, svendebrev 1938, svend i fade
rens slagterforretning i Alborg 1938-45, optaget
s. kompagnon i samme 1945; vareområde: kød
og viktualier en detail samt fabrikation af pøl
ser m. v. t. egen forhandling; hjælpelærer v. Al
borg Slagterfagskole.
Adr. Dybbølgade 5, Alborg.
Firma: Max Hansen & Søn, Slagterforretning,
Hadsundvej 96, Vejgård pr. Alborg.

K. G. Hansen
slagtermester
Kbhvn. S.

Hansen, Kaj Wiingaard, slagter; f. 27/6 1932,
søn af slagtermester Peder Christian Hansen,
Thorup pr. Højby F.; udd. h. slagtermester Aage
Warberg Petersen, Otterup.
Firma: Peder Chr. Hansen, Slagtermester,
Thorup pr. Højby F.
Hansen, Karl, slagtermester; f. 20/2 1908 i Nørholm, Alborg amt, søn af slagtermester Michael
Hansen; g. 2/4 1937 m. Johanne H., f. Nielsen;
udd. i faderens slagterforretning i Sønderholm
1922-26, svend i lærevirksomheden 1926-30, over
taget samme 1930, opført nuværende forretnings
ejendom m. moderne butik, pølsemageri, kogeri
og salteri i Sønderholm 1948; vareområde: kød
og viktualier en detail fra butik og vogn.
Adr. Sønderholm.
Firma: Karl Hansen, Slagtermester, Sønder
holm.
Hansen, Karl Aage, slagtermester.
Adr. Gyldenlundsvej 31, Charlottenlund.
Hansen, Karl Reinhold, slagtermester; f. 1/11
1912 i Virring, Skanderborg amt, søn af slagter
mester Jens Karl Hansen; udd. h. faderen 192630, svendebrev 1930, svend 1930-36, overtaget nu
værende slagterforretning i Arhus — der side
løbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri — 1936; vareområde: kød og viktualier en
detail samt spegepølser og fedevarer en gros.
Adr. Hans Broges Gade 10, Århus.
Firma: K. R. Hansen, Slagtermester, Hans
Broges Gade 10, Arhus.
Hansen, Karl Ulrich, destruktør; f. 15/12 1914
på Frdbg., søn af repræsentant Carl Christian
Hansen; g. 8/5 1938 m. Anne Lise H., f. Svens
son; udd. s. pølsemager h. slagtermester Emil
Olsen, Hellerup 1930-34, svendebrev 1934, svend
1934-40, bestyrer af nuværende virksomhed i
Kjellerup f. destruktør Magnus Ehlert, Viborg
1940, overtaget samme — der omfatter destruk
tion og en gros salg af kød-benmel, teknisk fedt
og huder — 1951.
Adr. Sandgårdsvej 6, Kjellerup.
Firma: Kjellerup Destruktionsantalt, Kjellerup.
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K. H. Hansen
slagtermester
Horsens

K. P. A. Hansen
slagtermester
Nysted

K. Hansen
slagtermester
Asminderød

Hansen, Knud, grosserer, eksportør; f. 19/3 1886
i Slagelse, søn af hestehandler Peter Hansen; g.
13/2 1909 m. Anna Sofie H., f. Pedersen; udg. fra
Slagelse Realskole, udd. i hestehandel h. fade
ren, påbegyndt opkøb og salg af heste f. egen
regning 1903, indehaver af stalde i Roskilde og
Odense, overtaget kgl. hofleverandør Møineche’s
stalde i Kbhvn. 1916, drevet international heste
handel m. hovedsæde i Bryssel 1931-33, oparbej
det og indarbejdet markederne f. dansk heste
eksport i Czechoslovakiet og Frankrig 1919-27 og
i England i 30’erne, udført omfattende transit
forretninger m. opkøb af heste i Sydamerika,
U.S.A, og Canada, indført 90 pct. af samtlige
Danmarks galopheste i træning, manager f.
skibsreder Jørgen Jensen’s stalde og stutterier.
Adr. St. Strandstræde 21, Kbhvn. K.
Firma: Knud Hansen, Grosserer, Eksportør, St.
Strandstræde 21, Kbhvn. K.
Hansen, Knud, slagtermester; f. 13/5 1929 i
Roskilde, søn af slagtermester Poul Hansen; g.
1/2 1953 m. Inge Lis H., f. Kilbinger; udd. dels
h. faderen og dels h. slagtermester C. Zieberlein, Kbhvn.s off. Slagtetorv, Kbhvn., udi. 1948,
svend i Kbhvn., etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Vanløse 1951, flyttet forretningen t. nu
værende lokaler i Brønshøj 1957.
Adr. Tårnvej 8, Vanløse.
Firma: Knud Hansen, Slagtermester, Frederikssundsvej 156, Brønshøj.

Hansen, Knud Gunner, slagtermester; f. 18/6
1909 i Sorterup sogn, Sorø amt, søn af slagter
mester Hans Peter Hansen; g. 28/2 1946 m. Ragn
hild H., f. Boyesen Rasmussen; udi. h. slagter
mester Johs. Petersen, Slagelse 1927, svend i
Kbhvn., selvstændig slagtermester i Kbhvn. s.
1936, indehaver af nuværende slagterforretning
i Kbhvn. s. 1946.
Adr. Amagerbrogade 221, Kbhvn. S.
Firma: Gunner Hansen, Slagtermester, Østrigs
gade 22, Kbhvn. S.

Hansen, Knud Herluf, slagtermester; f. 15/12
1927 i St. Tåstrup, Holbæk amt, søn af landpost

L. B.

Hansen
slagtermester
Viborg

bud Lars Peter Hansen; g. 1/2 1952 m. Ellen H.,
f. Fisker; udd. h. slagtermester Marius Rasmus
sen, Tølløse 1943-47, svendebrev 1947, svend i
lærevirksomheden 1947-49 og h. slagtermester K.
H. Flittner, Vedbæk 1949-52, overtaget nuværen
de slagterforretning i Horsens — der sideløben
de omfatter pølsemageri, kogeri og salteri —
1952, moderniseret forretningen bl. a. v. instal
lering af køledisk 1954; vareområde: kød og vik
tualier en detail.
Adr. Sønderbrogade 111, Horsens.
Firma: Knud H. Hansen, Slagtermester, Odinsgården, Horsens.
Hansen, Knud Schønau, slagteridirektør; f.
17/9 1914 i Arhus, søn af hestehandler Morten
Hansen; g. 29/6 1940 m. Elva S. H., f. Jensen;
præliminæreksm., udd. i handels- og kontorvirk
somhed på slagterierne i Hobro og Hadsten, bog
holder og kasserer på Ansager Andels-Svine
slagteri, Ansager, direktør f. Esbjerg Svineslag
teri A/S, Esbjerg 1950.
Adr. Dortheasvej 10, Esbjerg.
Firma: Esbjerg Svineslagteri A/S, Esbjerg.

Hansen, Knud Valentin, slagtermester; f. 28/9
1917 i Eggeslevmagle, Sorø amt, søn af slagter
mester Svend Valentin Hansen; g. 28/10 1944 m.
Estrid H., f. Marcussen; udd. på Skelskør &
Omegns Svineslagteri, Skelskør 1933-37, svende
prøve 1937, svend i lærevirksomheden t. 1938 og
1941-47, svend h. slagtermester A. H. Schrøder,
Korsør 1940, overtaget slagtermester Carl Lar
sen’s forretning i Skelskør 1947.
Adr. Vestergade 18, Skelskør.
Firma: Knud V. Hansen, Slagtermester, Vester
gade 18, Skelskør.
Hansen, Kristian, slagtermester; f. 4/9 1888 i
Føllenslev sogn, Holbæk amt, søn af landpostbud
Lars Peter Hansen; g. 16/10 1909 m. Marie H., f.
Pedersen; udd. h. slagtermester Peter Christian
sen, Gislinge, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Fårevejle 1927, grundlagt ny slagterfor
retning i Gislinge 1932.
Adr. Gislinge.
Firma: Kr. Hansen, Slagtermester, Gislinge.
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Hansen, Kristian Peder Aksel, slagtermester;
f. 18/5 1916 i Nysted, søn af slagtermester Lars
Peder Hansen; g. 28/2 1948 m. Anny Marie H.,
f. Larsen; udd. h. faderen 1930-34, svend i lære
virksomheden, efter faderens død 1944 videreført
samme i kompagni m. moderen, overtaget for
retningen 1957.
Adr. GI. Torv 6, Nysted.
Firma: K. Hansen, Slagtermester, GI. Torv 6,
Nysted.
Hansen, Kurt, slagtermester; f. 30/7 1934 i As
minderød, Frederiksborg amt, søn af slagterme
ster Louis Carl Arnold Hansen; udd. h. slagter
mester Erik Christensen, Birkerød 1950-54, efter
faderens død videreført dennes slagterforretning
i Asminderød i kompagni m. moderen fru Al
berta Nicoline Kirsten Hansen.
Adr. Ved Dammen 1, Asminderød pr. Fredens
borg.
Firma: Louis Hansen, Slagterforretning, As
minderød pr. Fredensborg.
Hansen, Lars Peter, slagtermester; f. 17/5 1904
i LI. Kregme, Frederiksborg amt, søn af krudt
værksarbejder Lars Hansen; g. 28/2 1926 m. Ger
da H., f. Conradsen; udd. h. slagtermester L. C.
Culmsee, Frederiksværk, selvstændig slagterme
ster i Frederiksværk s. 1924, overtaget læreme
sterens forretning i Frederiksværk — der er
grundlagt 1838 — 1945.
Adr. Nørregade 14, Frederiksværk.
Firma: L. P. Hansen, Slagtermester, Nørregade
14, Frederiksværk.

Hansen, Laurids Bent, slagtermester; f. 20/8
1927 i Skjern, Ringkøbing amt, søn af ekspedient
Julius Hansen; g. 11/10 1952 m. Aida Mary H.,
f. Bendtsen; udd. h. slagtermester Skouby Holm,
Skjern 1940-44, svendebrev 1944, svend h. læremesten 1944-54 — dog afbrudt af 1 års ansættelse
h. slagtermester Westergaard, Borris, bestyrer
af nuværende slagterforretning i Viborg — der
sideløbende omfatter kogeri og salteri — s. 1954;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Mogensgade 52, Viborg.
Firma: Skansens Kødudsalg, Mogensgade 52,
Viborg.
Hansen, Marius, slagtermester; f. 22/1 1890 i
Lindelse sogn, Langeland, søn af slagtermester
Martin Hansen; g. 19/5 1916 m. Valborg H., f.
Jensen (død 1951); udd. h. slagtermester Lassen,
Humble 1904-08, svend h. slagtermester Hans
Jensen, Rudkøbing og h. slagtermester H. Jen
sen jun., Rudkøbing, grundlagt nuværende slag
terforretning i Rudkøbing — der sideløbende
omfatter pølsemageri — 1929, mesterbrev 1936;
medl. af best. f. Langelands Slagtermesterfor
ening 1945-48 og 1952-55, skuemester v. svende
prøver 1951-57; hobby: skydning, medstifter af
og formd. f. Rudkøbing Skytteforening.
Adr. Nørrebro 10, Rudkøbing.
Firma: M. Hansen, Slagtermester, Nørrebro 10,
Rudkøbing.

Hansen, Marius, slagtermester; f. 19/4 1897 i
Vester Hæsinge, Svendborg amt, søn af skomager
Hans Henrik Hansen; g. 5/8 1926 m. Martha H.,
f. Rasmussen; udd. og virket v. landvæsen t.
1926, derefter påbegyndt bl. handel m. kød og
grøntsager og kaffe m. v. i Bolbro, sideløbende
ekspedient og sen. filialbestyrer h. svogeren
slagtermester Johs. Rasmussen, Odense, omdan
net forretningen i Bolbro t. ren slagterforret
ning 1943.
Adr. Kancellivej 4, Bolbro.
Firma: M. Hansen, Slagtermester, Kancellivej
4, Bolbro.
Hansen, Marius, slagtermester; f. 7/8 1905 i St.
Rise, Ærø, søn af slagtermester, boelsmand Chri
stian Jørgen Hansen; g. 6/4 1932 m. Kathrine H.,
f. Thomsen; udd. v. landvæsen, lært slagtning
h. faderen og h. slagtermester Sigurd Christen
sen, Kogtved pr. Svendborg, svendeprøve m.
ros og diplom f. snitfri hudeaftagning (Ærøs
købing) 1936, påbegyndt landhandel m. salg fra
vogn i Bregninge, Ærø 1932, grundlagt nuvæ
rende slagterforretning — der sideløbende om
fatter slagtehus og pølsemageri samt »kødtur« —
i egen ny erhvervet ejendom i Ærøskøbing 1933,
grundlagt filial i Brogade, Ærøskøbing 1939;
medl. af best. f. Ærø Slagtermesterforening s.
1950, formd. f. samme s. 1956; hobby: heste.
Adr. Søndergade 2, Ærøskøbing.
Firma: Marius Hansen, Slagtermester, Sønder
gade 2, Ærøskøbing.
Hansen, Max Robert, slagtermester; f. 31/1
1895 i Hillerød, søn af garver Hans Christian
Hansen; g. 28/12 1919 m. Maren Jensine H., f.
Jensen; udd. h. slagtermestrene Brdr. Franke,
Svendborg 1909-13, svendebrev 1913, svend 191323, selvstændig slagtermester i Alborg s. 1923,
grundlagt nuværende slagterforretning i Alborg
1940, optaget sønnen Kaj Henry Hansen s. kom
pagnon i samme 1945; vareområde: kød og vik
tualier en detail samt fabrikation af pølser m. v.
t. egen forhandling; i perioder medl. af best. f.
Alborg og Nørresundby Slagtermesterforening,
formd. f. samme s. 1957, medl. af hovedbest. f.
Danske Slagtermestres Landsforening s. 1957,
faglærer v. Alborg tekniske Skole, skuemester v.
svendeprøver i Alborg amt.
Adr. Turøgade 6, Alborg.
Firma: Max Hansen & Søn, Slagterforretning,
Hadsundvej 96, Vejgård pr. Alborg.
Hansen, Niels Dürr, slagtermester; f. 3/3 1921
i Arhus, søn af Anders Peder Hansen; g. 8/11
1942 m. Johanne D. H., f. Troelsen; udd. på
Herning Svineslagteri, Herning 1936-40, frekven
teret Herning tekniske Skole, svend i lærevirk
somheden (5 år) og bestyrer f. slagtermester
Gravesen, Kødforsyningen, Herning (5 år), etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Herning 1951,
driver omfattende torvehandel samt handel m.
kød fra vogn.
Adr. Finsensgade 29, Herning.
Firma: N. Dürr Hansen, Slagtermester, Fin
sensgade 29, Herning.
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slagtermester
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N. P. Hansen
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kreaturhandler
Ringe

M. R. Hansen
slagtermester
Vejgård

Hansen, Niels Peter, slagtermester, kreatur
handler; f. 20/5 1874 i Ryslinge sogn, Svendborg
amt, søn af murer Peter Hansen; g. m. Hilda
H., f. Pehrsson; udd. h. slagtermester Eiche,
Ringe 1890-94, påbegyndt landhandel m. salg fra
vogn og handel m. levende kreaturer i Hørup
1898, gårdejer i Øster Hæsinge 1920-37, derefter
drevet omfattende handel m. levende kreaturer;
medstifter af Fyns Stifts Kreaturhandlerforening,
æresmedl. af samme og af Danske Slagterme
stres Landsforening.
Adr. Jernbanegade 21, Ringe.

Hansen, Olaf Martin, slagtermester; f. 11/3 1890
i Østerlars, Bornholm, søn af monumenthugger
Hans Hansen; udi. h. slagtermester August Han
sen, Allinge 1908, svend bl. a. h. slagtermester
Ivan Hansen, Horsens, etabi. sig s. selvstændig
slagtermester i Kbhvn. 1919.
Adr. Landskronagade 3, Kbhvn. 0.
Firma: Olaf Hansen, Slagtermester, Lands
kronagade 3, Kbhvn. 0.
Hansen, Ole Jørgen, slagtermester; f. 21/3 1920
i Kbhvn., søn af malermester Gunnar Hansen;
g. 3/12 1944 m. Ellen H., f. Albrechtsen; udd. h.
slagtermester Chr. Rasmussen, Gilleleje 1936-40,
svend h. læremesteren t. 1942, ansat h. slagter
mestrene Carl Ove Albrechtsen, Ganløse, Knud
Albrechtsen, Lynge og Chr. Petersen, Hillerød,
grundlagt nuværende slagter- og viktualieforret
ning i Ballerup 1950.
Adr. Stationsvej 95, Ballerup.
Firma: Ole Hansen, Slagtermester, Stationsvej
95, Ballerup.

Hansen, Oluf, slagtermester; f. 19/6 1916 i
Bække, Ribe amt, søn af gårdejer H. P. Hansen;
g. 20/12 1942 m. Tora H., f. Jensen; udd. dels h.
slagtermester Jensen, Gesten 1931-33 og dels h.
slagtermester Jørgensen, Haderslev 1933-35, af
lagt svendeprøve (h. sidstnævnte), svend bl. a. h.
slagtermestrene Thierbach, Haderslev og Vonge,
Brædstrup, løst næringsbrev og etabi. sig s. selv
stændig slagtermester i Bække 1939, genn. årene

O. J.

Hansen
slagtermester
Ballerup

ombygget og moderniseret forretningen — der
omfatter butik og pølsemageri.
Adr. Nørregade, Bække.
Firma: Oluf Hansen, Slagterforretning, Nørre
gade, Bække.
Hansen, Orla, slagtermester; f. 9/3 1910 i
Kbhvn., søn af elektriker Osvald Hansen; g. 18/2
1934 m. Ragnhild H., f. Westendahl; udi. h. slag
termester Edward Hansen, Kbhvn. 1928, svend
h. slagtermester Poul Olsen, Hellerup, etabi. sig
s. selvstændig slagtermester i Valby 1936.
Adr. Dronning Dagmars Allé 2, Kbhvn. Valby.
Firma: Orla Hansen, Slagtermester, Valby
Langgade 127, Kbhvn. Valby.

Hansen, Orla, slagtermester; f. 12/10 1917 i St.
Fuglede, Holbæk amt, søn af slagtermester Hans
Peter Hansen; g. 12/10 1946 m. Karen H., f. An
dersen; udd. h. faderen, svend h. slagtermester
Følsgaard Hansen, Kalundborg, overtaget fade
rens slagterforretning i St. Fuglede 1946.
Adr. St. Fuglede.
Firma: Orla Hansen, Slagtermester, St. Fug
lede.

Hansen, Osvald, slagtermester; f. 6/2 1905 i
Ale, Skanderborg amt, søn af gårdejer Peder
Jensen Hansen; g. 23/3 1935 m. Astrid H., f. Ris
høj; genn. en årrække drevet selvstændigt land
brug, sen. overgået t. slagterbranchen, over
taget nuværende slagterforretning m. pølsema
geri i Uggerby pr. Hjørring 1947, genn. årene
ombygget og moderniseret samme.
Adr. Uggerby pr. Hjørring.
Firma: Uggerby Slagterforretning v. Osvald
Hansen, Uggerby pr. Hjørring.
Hansen, Osvald, slagtermester; f. 12/9 1916 i
Vejle, søn af stenhugger Bernhard Hansen; g.
1/6 1941 m. Kirsten H., f. Pedersen; udd. dels
h. onkelen slagtermester P. Johansen, Hårby
1930-34 og dels h. slagtermestrene Brdr. Olsen,
Assens 1934-36, svendeprøve m. ros (Assens),
mestersvend i onkelens forretning i Hårby, over-

413

O. Hansen
slagtermester
Bække

O. Hansen
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Hårby

taget samme — der sideløbende omfatter slagte
hus og pølsemageri samt landtur — 1954.
Adr. Strandgade 5, Hårby.
Firma: O. Hansen, Slagterforretning, Strand
gade 5, Hårby.
Hansen, P. Gade, slagtermester; f. 14/9 1902 i
Hundborg, Thisted amt, søn af tømrermester
Mads Hansen; g. 5/3 1933 m. Emilie H., f. Munk
Jensen; udd. h. slagtermester J. P. Jespersen,
Hundborg pr. Sjørring 1918-21; vareområde: kød
og viktualier fra butik og vogn.
Adr. Nørre Vorupør pr. Sjørring.
Firma: P. G. Hansen, Slagtermester, Nørre
Vorupør pr. Sjørring.
Hansen, Peder Christian, slagtermester; f. 3/3
1894 i Ellinge, Svendborg amt, søn af husmand
Chresten Hansen; g. 29/6 1922 m. Else H., f.
Wiingaard; udd. og virket v. landvæsen t. 1921,
udd. h. slagtermester Wiingaard, Birkum pr.
Højby F., grundlagt nuværende slagterforretning
i Thorup pr. Højby F. — der omfatter landhan
del m. slagtehus og pølsemageri samt handel m.
levende kreaturer — 1922.
Adr. Thorup pr. Højby F.
Firma: Peder Chr. Hansen, Slagtermester,
Thorup pr. Højby F.

Hansen, Peder Steffensen, slagtermester; f.
19/7 1900 i Holsted, Ribe amt, søn af slagterme
ster Hans Jørgen Hansen; g. 8/5 1923 m. Karo
line H., f. Jensen; udd. h. faderen 1914-17, der
efter virket indenfor anden branche, løst næ
ringsbrev og etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Anst 1939, overtaget nuværende slag
terforretning i Holsted — der omfatter butik,
pølsemageri og slagtehus — 1952, genn. årene
ombygget og moderniseret samme.
Adr. Nørregade 29, Holsted.
Firma: Nørregades Slagterforretning v. P. St.
Hansen, Nørregade 29, Holsted.
Hansen, Per, slagtermester; f. 27/5 1916 i
Kbhvn., søn af repræsentant Peter W. Hansen;
g. 4/5 1941 m. Agnes H., f. Agerbæk; udd. h.

P. C. Hansen
slagtermester
Thorup

slagtermester Emil Hansen, Odense 1930-34,
svend h. slagtermestrene Emil Hansen, Chr.
Hansen & Sønner og Levin (15 år) — alle Oden
se, grundlagt nuværende slagter- og viktualie
forretning i egen nyopført ejendom i Fruens
Bøge 1954; medl. af best. f. Odense Slagterlaug
s. 1954.
Adr. Rosenvænget 11, Fruens Bøge.
Firma: Per Hansen, Slagtermester, Rosenvæn
get 11, Fruens Bøge.
Hansen, Peter, slagtermester, kreaturhandler.
Firma: Peter Hansen, Kreaturhandler, Borger
gade 6, Kolding.

Hansen, Peter, slagtermester; f. 23/1 1911 i
Rabsted, Tønder amt, søn af slagtermester Reischner Hansen; g. 4/5 1943 m. Gerda H., f. Petri;
udd. dels h. faderen og dels h. slagtermester Jør
gen Hansen, Rabsted 1925-29, svendebrev 1929,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Hvid
ovre 1939, selvstændig slagtermester i Vejgård
pr. Ålborg 1943-45, overtaget nuværende slagter
forretning i Allingåbro — der sideløbende om
fatter slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri — 1947; vareområde: kød og viktualier
en detail fra butik og vogn.
Adr. Storegade 32, Allingåbro.
Firma: P. Hansen, Slagtermester, Storegade 32,
Allingåbro.
Hansen, Peter, slagtermester; f. 29/4 1914 i
Haslev, Præstø amt, søn af slagtermester Fr.
Hansen; g. 9/7 1939 m. Marie H., f. Frørup; udd.
h. faderen, svendebrev 1934, frekventeret 2 kur
sus på Teknologisk Institut, Kbhvn., medarbejder
i faderens slagterforretning i Haslev, i kompagni
m. søsteren frk. Erna Hansen overtaget samme
— der er grundlagt af farfaderen 1893 og blev
overtaget af faderen 1903 — 1952; formd. f.
Haslev og Omegns Slagtermesterforening s. 1954,
skuemester v. svendeprøver, faglærer v. Haslev
tekniske Skole s. 1956.
Adr. Ringstedvej 21, Haslev.
Firma: Fr. Hansen’s Slagterforretning, Ring
stedvej 21, Haslev.
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slagtermester
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Hansen, Peter, slagtermester; f. 5/6 1918 i
Hundstrup, Svendborg amt, søn af slagtermester
Johannes Hansen; g. 6/10 1942 m. Tove H., f.
Jensen; udd. dels h. slagtermester Aage Jacob
sen, Rudme 1932-34 og dels h. slagtermester
Aage Rasmussen, Svendborg 1934-36, svende
prøve (Svendborg), i kompagni m. broderen
slagtermester, kreaturhandler Gerhard Hansen
overtaget faderens slagterforretning i Kirkeby
— der da havde været bortforpagtet i ca. 13
år — 1939, ophævet kompagniskabet 1949, flyt
tet forretningen — der sideløbende omfatter pøl
semageri — t. egen nyopført ejendom i Kirke
by 1956; medl. af best. f. Slagtermesterforenin
gen f. Svendborg og Omegn s. 1946.
Adr. Kirkeby.
Firma: Peter Hansen, Kirkeby Slagterforret
ning, Kirkeby.
Hansen, Peter, slagtermester; f. 19/9 1919 i
Birkelse, Hjørring amt, søn af gårdejer Jens
Hansen; g. 12/8 1946 m. Johanne H., f. Jensen;
udd. og virket v. landvæsen, sen. overgået t.
slagterfaget, overtaget nuværende slagterforret
ning i Kås — der omfatter butik, pølsemageri og
slagtehus — 1946, genn. årene ombygget og mo
derniseret forretningen.
Adr. Nørregade, Kås.
Firma: Kås Slagterforretning v. Peter Hansen,
Nørregade, Kås.

Hansen, Peter Christian, slagtermester; f. 26/11
1907 i Dunkær, Ærø, søn af fisker Christian Han
sen; g. 27/7 1933 m. Egidia H., f. Hansen; udd.
og virket v. landvæsen, udd. s. slagter h. slag
termester Ej strup, Marstal 1932-36, aflagt svende
prøve i Dunkær (særdeles godt og propert ud
ført arbejde), opført nuværende ejendom m.
slagtehus og pølsemageri i Dunkær 1937, optaget
sønnen Hartvig Hansen s. kompagnon i forret
ningen — der sideløbende omfatter landtur —
1957; medl. af best. f. Ærø Slagtermesterfor
ening; hobby: jagt.
Adr. Dunkær, Ærø.
Firma: P. Hansen & Søn’s Slagterforretning,
Dunkær, Ærø.

P. Hansen
slagtermester
Haslev

Hansen, Poul, slagtermester.
Firma: Poul Hansen, Slagterforretning, Ros
kildevej 148 A, Kbhvn. Valby.
Hansen, Poul, slagtermester; f. 22/4 1920 i Fre
deriksværk, søn af slagtermester Ejnar Hansen;
g. 9/7 1949 m. Asta H., f. Jensen; bydreng h. fa
deren, forbundter i Kbhvn., svendeprøve s. pøl
semager (Kolding) 1938, svend h. slagtermestrene
P. Olsen, Hellerup, Poul Jørgensen, Kødbyen,
Kbhvn. og Bentzen, Lyngby samt i faderens
slagterforretning i Kolding, overtaget sidst
nævnte — der er grundlagt af faderen 1930 og
sideløbende omfatter pølsemageri — 1949, genn.
årene moderniseret forretningen.
Adr. Snerlevej 14, Kolding.
Firma: Kødforsyningen v. Poul Hansen, Hel
ligkorsgade 3, Kolding.
Hansen, Poul Gjerløv, slagtermester; f. 8/4 1924
i Marslev, Odense amt, søn af slagtermester,
kreaturhandler Emil Gjerløv Hansen; g. 6/2 1954
m. Gudrun G. H., f. Steffensen; realeksm., udd.
h. slagtermester P. Johansen, Hårby 1939-43,
svendeprøve m. udmærkelse (Hårby), frekvente
ret Teknologisk Institut, Odense, svend h. lære
mesteren, h. slagtermester Laur. Petersen, Skam
by, h. slagtermester Carl Lund, Kauslunde og i
faderens slagterforretning i Marslev, optaget s.
kompagnon i sidstnævnte 1948, indviet nuværen
de slagterforretning i Marslev 1950, eneindehaver
af samme — der sideløbende omfatter slagtehus
og pølsemageri samt landtur — s. 1953; hobby:
travløb.
Adr. Marslev.
Firma: Marslev Slagterforretning v. P. Gjer
løv Hansen, Marslev.

Hansen, Preben, slagtermester.
Firma: Preben Hansen, Slagterforretning, Trollegade 2, Kerteminde.
Hansen, Preben Ejnert, slagtermester; f. 23/9
1917 i Kbhvn., søn af slagtermester Lauritz Carl
Emil Hansen; g. 4/5 1939 m. Vera Kate Marie H.,
f. Hansen; udi. h. slagtermester P. Rasmussen,
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Gørlev 1937, medindehaver af faderens slagter
forretning i Kbhvn. 1939-56, eneindehaver af
samme s. 1956.
Adr. Østerbrogade 129, Kbhvn. 0.
Firma: L. C. Hansen & Søn v. P. Hansen,
Slagtermester, Østerbrogade 129, Kbhvn. 0.

Hansen, Rasmus Jakop, slagtermester; f. 24/3
1885 i Såderup, Svendborg amt, søn af slagter
mester Kresten Hansen; g. 16/5 1917 m. Emilie
H., f. Nielsen; udd. h. faderen, svend h. samme,
erhvervet nuværende ejendom i Ellinge og på
begyndt landhandel pr. hestevogn fra samme
1917, drevet landhandel pr. bil s. 1922, opført nu
værende slagterbutik i Ellinge 1945, driver side
løbende opkøb af kreaturer t. slagtning t. egen
forretning og t. salg på Odense Kvægtorv.
Adr. Ellinge pr. Ferritslev F.
Firma: Rasmus Hansen, Slagtermester (Rasmus
Slagter), Ellinge pr. Ferritslev F.
Hansen, Reisner, slagtermester; f. 30/6 1929 i
Tønder, søn af handelsmand Jes Hansen; g. 26/2
1952 m. Helga H., f. Lentfer; udd. h. slagterme
ster Hansen, Bredebro 1945-48 og h. slagterme
ster Vilh. Hansen, Græsted 1948-49, frekventeret
Bredebro tekniske Skole, svendeprøve (Brede
bro) 1949, svend h. slagtermester Skovmand,
Adserballe, Als, løst næringsbrev og overtaget
nuværende slagterforretning i Hjordkær — der
omfatter butik, pølsemageri og slagtehus — 1952.
Adr. Hjordkær.
Firma: Reisner Hansen, Slagterforretning,
Hjordkær.

Hansen, Robert, slagtermester; f. 10/9 1900 i
Klampenborg, Kbhvn.s amt, søn af overportør v.
D.S.B. Wilhelm Valdemar Hansen; g. 29/4 1938
m. Eva Dorthea H., f. Hansen; udd. på Frede
rikssund Andels-Svineslagteri, Frederikssund',
svendeprøve (Kbhvn.) 1946, bestyrer h. slagter
mester Vald. Randrup, Kbhvn. 1922-38, etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Kbhvn. 1938.
Adr. Italiensvej 86, Kbhvn. S.
Firma: Robert Hansen, Slagtermester, Amager
brogade 212 A, Kbhvn. S.

R. J. Hansen
slagtermester
Ellinge

Hansen, Schrøder, slagtermester; f. 3/3 1898 i
Lundum, Skanderborg amt, søn af gårdejer Sø
ren Hansen; g. 20/11 1920 m. Carly S. H., f. Ras
mussen; udd. h. slagtermester Clemen Steensen,
Horsens 1913-17, svendebrev 1917, svend bl. a. i
Kbhvn. og Arhus 1917-23, etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Horsens 1923, salgsleder f.
Horsens Andels-Svineslagteri, Horsens 1925-37,
derefter påny selvstændig slagtermester i Hor
sens, overtaget slagterforretning Fabrikvej 73,
Horsens 1944, flyttet samme t. egen nyopført
forretningsejendom m. butik, pølsemageri, rø
geri, kogeri og salteri i Horsens 1947; vareom
råde: kød og viktualier en detail.
Adr. Solvej 8, Horsens.
Firma: Schrøder Hansen, Slagtermester, Fa
brikvej 75, Horsens.

Hansen, Severin Harald Willy, slagtermester;
f. 25/12 1920 i Kbhvn., søn af slagtermester Ha
rald S. Hansen; g. 30/3 1949 m. Irma Lilian H.,
f. Plet; udd. h. faderen, svendeprøve 1939, svend
bl. a. i Kødbyen, Kbhvn., optaget s. kompagnon
i faderens slagterforretning i Kbhvn. 1947; vare
område: hovedsagelig kød en gros m. skibspro
viantering s. speciale.
Adr. Thorshavnsgade 28, Kbhvn. S.
Firma: Harald S. Hansen, Slagterforretning,
Islands Brygge 23, Kbhvn. S.
Hansen, Sofus, slagtermester; f. 7/8 1900 i
Sneslev, Sorø amt, søn af slagtermester Niels
Hansen; udd. i faderens slagterforretning i
Sneslev 1914-18, svend og sen. bestyrer af sam
me f. moderen, overtaget forretningen 1923.
Adr. Sneslev pr. Fuglebjerg.
Firma: Sofus Hansen, Slagtermester, Sneslev
pr. Fuglebjerg.
Hansen, Svend, slagtermester; f. 19/7 1900 i
Kbhvn., søn af arbejdsmand Niels Peter Hansen;
g. 10/6 1923 m. Anna H., f. Hansen; udd. h.
slagtermester Peter Svendsen, Køge 1914-18,
svend h. læremesteren t. 1921 og h. slagtermester
Viggo Feveile, St. Heddinge 1921-23, kogemester
på Køge Andels-Svineslagteri’s pølsefabrik, Køge
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1923-29, overtaget slagtermester Otto Jensen’s
forretning i Køge 1939, driver sideløbende land
forretning og skibsproviantering; medl. af best.
f. Køge og Omegns Slagtermesterforening s.
1940, næstformd. i samme s. 1947.
Adr. Nørregade 24, Køge.
Firma: Svend Hansen, Slagtermester, Nørre
gade 24, Køge.

Hansen, Svend, slagtermester; f. 22/5 1906 i
Fåborg, søn af slagtermester Adolf Emil Hansen;
g. 6/11 1932 m. Ellen H., f. Nielsen; udd. dels h.
faderen og dels h. slagtermester Hans Jensen,
Rudkøbing 1920-24, svendeprøve (Rudkøbing),
frekventeret Teknologisk Institut, Kbhvn. 1928,
svend bl. a. i Herning, Skive og Kbhvn., over
taget slagtermester Chr. Jensen’s forretning i
Vejle 1930, grundlagt nuværende slagterforret
ning i Vejle — der sideløbende omfatter pølse
mageri samt skibsproviantering — 1945; hobby:
gymnastik.
Adr. Ørstedsgade 52, Vejle.
Firma: Svend Hansen, Slagtermester, Ørsteds
gade 52, Vejle.

Hansen, Svend, slagtermester; f. 10/12 1911 i
Kirke-Helsinge, Holbæk amt, søn af handels
mand Johannes Hansen; g. 17/7 1938 m. Anna H.,
f. Sørensen; svendebrev (slagtermester F. Hart
kopf, Slagelse) 1930, svend bl. a. i Kbhvn., dre
vet slagterforretning i Brejninge 1952-55, over
taget nuværende slagterforretning i Ruds-Vedby
1955.
Adr. Rudsgade 41, Ruds-Vedby.
Firma: Kødbørsen, Rudsgade 41, Ruds-Vedby.
Hansen, Svend Aage, slagtermester; f. 5/4 1915
i Kolding, søn af arbejdsmand Johan Andreas
Hansen; g. 9/8 1952 m. Dorthea H., f. Brøndum
Haastrup; udd. h. slagtermester N. J. Kloster,
Kolding 1931-35, svendeprøve m. diplom f. snitfri
hudaftagning (Kolding), svend h. læremesteren
(4 år), på A.S.K., Kolding (3 år), og i A/S Kol
ding Eksportslagteri, Kolding (8 år), grundlagt
nuværende forretning s. viktualieforretning i
Kolding 1950, omdannet samme — der sideløben
27

S. H. W. Hansen
slagtermester
Kbhvn. S.

de omfatter pølsemageri — t. slagterforretning i
hustruens navn 1953; hobby: fodbold.
Adr. Brandkj ærgade 82, Kolding.
Firma: Haastrup’s Slagterforretning v. D. Han
sen, Agtrupvej 98, Kolding.
Hansen, Svend Aage Risinge, slagtermester; f.
9/8 1925 i Odense, søn af slagtermester Helge
Emanuel Hansen; g. 17/2 1947 m. Rosa H., f.
Jensen; udd. dels h. faderen og dels h. slagter
mester Barslund, Korsør 1939-43, aflagt svende
prøve i Odense (særdeles godt og propert udført
arbejde), svend h. slagtermester Hans Rasmus
sen, Odense, h. slagtermester Johnsson, Borås,
Sverige og h. faderen, grundlagt nuværende
slagter- og viktualieforretning i Odense 1956.
Adr. Rødegårdsvej 158, Odense.
Firma: Sv. Aa. Hansen, Slagtermester, Røde
gårdsvej 158, Odense.

Hansen, Svend Ejnar, slagtermester; f. 27/10
1908 i Svendborg, søn af maskinmester Viggo
Hansen; g. 4/11 1934 m. Erna H., f. Pedersen;
udd. dels h. slagtermester Rs. Christensen, Ve
ster Aby 1923 og dels h. slagtermester Hans Mo
ses, Svendborg 1923-27, aflagt svendeprøve i
Svendborg (meget godt og propert udført ar
bejde), svend h. svigerfaderen slagtermester So
fus Pedersen, Tranekær, overtaget svigerfade
rens forretning — der sideløbende omfatter
slagtehus og pølsemageri samt landtur — 1934,
driver sideløbende handel m. levende kreaturer;
medl. af best. f. Langelands Slagtermesterfor
ening s. 1953, skuemester v. svendeprøver f.
landslagtere s. 1957.
Adr. Tranekær.
Firma: Slagter Hansen, Tranekær.
Hansen, Søren Martin, slagtermester, ekspor
tør; f. 3/4 1895 i Nødlund, Viborg amt, søn af
husmand Anders Hansen; g. 22/5 1922 m. Marie
H., f. Eriksen; etabi. sig s. selvstændig en gros
slagter i Bjerringbro 1921, driver virksomhed m.
eksport af kød og levende kvæg samt en gros
salg af kød t. hjemmemarkedet, medindehaver
af Bjerringbro off. Slagtehus I/S, Bjerringbro.
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S. Hansen
slagtermester
Køge

T. Hansen
eksportør
Hvam

V. B. Hansen
slagtermester
Holbæk

Adr. Søndergade 66, Bjerringbro.
Firma: Søren Hansen, Kød en gros, Bjerring
bro.
Hansen, Tage, slagtermester; f. 30/8 1920 i Ar
hus, søn af arbejdsmand Louis Hansen; g. 9/9
1944 m. Kamma H., f. Rosendahl Thomsen; udd.
h. slagtermester Herrn. Bendt, Arhus 1935-39,
svendebrev 1939, svend 1939-52, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Arhus 1952, grund
lagt nuværende slagterforretning i Århus — der
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, ko
geri og salteri — 1956; vareområde: kød og vik
tualier en detail.
Adr. Ekkodalen 2, Arhus.
Firma: Tage Hansen, Slagtermester, Ekkoda
len 2, Arhus.
Hansen, Tage, eksportør; f. 7/12 1928 i Hvam,
Viborg amt, søn af slagter Anders Hansen; g.
17/1 1953 m. Elly H., f. Andersen; udd. h. slag
termester A. C. Larsen, Hvam 1945-49, svende
brev 1949, soldat 1949-50, grundlagt nuværende
virksomhed i Hvam — der omfatter opkøb af
kreaturer t. eksportslagtning samt handel m.
levekvæg — 1950; medl. af best. f. Hvam I. F.
Adr. Hvam.
Firma: Tage Hansen, Eksportør, Hvam.
Hansen, Thorvald, slagtermester.
Firma: Thorv. Hansen, Slagterforretning,
Holmbladsgade 76, Kbhvn. S.

Hansen, Thorvald, slagtermester; f. 26/12 1894
i Kbhvn., søn af handelsmand Mathias Hansen;
g. 22/10 1916 m. Agnes H., f. Busted; udd. h. bro
deren slagtermester Ejner Hansen, Kbhvn.,
svend på Kbhvn.s off. Slagtehus, Kbhvn., inde
haver af slagterforretning på Ermelundsvej,
Gentofte 1922-41 og af slagterforretning i Ibstrup
Parken, Gentofte 1922-48, grundlagt nuværende
slagter- og viktualieforretning i Brede 1948.
Adr. Kulsviervej 68, Brede pr. Lyngby.
Firma: Th. Hansen, Slagtermester, Kulsviervej
71, Brede pr. Lyngby.

V. H. Hansen
slagtermester
Helsingør

Hansen, Thorvald S., slagtermester; f. 14-/11
1900 i Bogø pr. Stubbekøbing, søn af slagterme
ster Hans Christian Hansen; g. 24/11 1929 m.
Ellen Christine H., f. Larsen; udd. bl. a. h. fa
deren, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Husum 1929.
Adr. Frederikssundsvej 323, Brønshøj.
Firma: Husum Kødbørs, Frederikssundsvej 323,
Brønshøj.
Hansen, V., grosserer.
Firma: V. Hansen, Fedevarer en gros, Flæsketorvet 59, Kødbyen, Kbhvn. V.

Hansen, Verner Bridahl, slagtermester; f. 29/7
1912 i Soderup, Holbæk amt, søn af slagterme
ster Lars Peter Hansen; g. 28/10 1934 m. Karen
H., f. Jensen; udd. h. slagtermester Harry Han
sen, Holbæk 1926-30, svend h. slagtermestrene
Brdr. Rohde, Holbæk 1930-31 og på Holbæk An
dels-Svineslagteri samt i sidstnævntes udsalg i
Holbæk 1931-49, overtaget nuværende slagter
forretning i Holbæk — der sideløbende omfat
ter pølsemageri — 1949.
Adr. Munkholmvej 78, Holbæk.
Firma: Verner B. Hansen, Slagtermester, Ny
gade 2, Holbæk.
Hansen, Verner Erik, slagtermester; f. 17/2
1920 i Errindlev, Maribo amt, søn af parcellist
Ole Peder Hansen; g. 18/9 1949 m. Nancy H., f.
Andersen; udd. h. slagtermester Poul Pedersen,
MaribG 1935-39, svend h. kreaturhandler Anth.
Norsk, Horbelev, h. slagtermester Anders Jen
sen, Stubbekøbing og i Nykøbing F. Slagteri
udsalg, Nykøbing F., etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Stubbekøbing 1947.
Adr. Vestergade 15, Stubbekøbing.
Firma: Verner Hansen, Slagtermester, Vester
gade 15, Stubbekøbing.

Hansen, Verner Herluf, slagtermester; f. 17/10
1904 i Holbæk, søn af blikkenslager Martin Han
sen; g. 14/7 1941 m. Margrethe H., f. Henriksen;
udd. h. slagtermester Herrn. Christensen, Hol
bæk 1919-23, svend h. læremesteren samt i Stege
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V. Hansen
slagtermester
Roskilde

V. Hansen
slagtermester
Ballerup

V. Hansen
slagtermester
Thisted

og Hårlev, selvstændig slagtermester i Hårlev
(ca. 10 år), Holbæk (ca. 15 år) og Vig (ca. 5 år),
sen. selvstændig slagtermester i Helsingør.
Adr. Sankt Anna Gade 44, Helsingør.
Firma: Herluf Hansen, Slagtermester, Sankt
Anna Gade 44, Helsingør.
Hansen, Viggo, slagtermester; f. 2/4 1905 i
Roskilde, søn af slagter Jens P. Hansen; g. 21/6
1927 m. Valborg H., f. Petersen; udd. h. slagter
mester Hans Andersen, Roskilde, svendebrev
1924, frekventeret fagkursus i Kbhvn. 1924, an
sat h. slagtermester Emil Greisen, Roskilde 192429, bestyrer h. slagtermester Christoffer Jensen,
Kbhvn., ansat h. slagtermestrene Brdr. Nielsen,
Roskilde 1930-35, førstemand i Roskilde Slagteri
udsalg, Roskilde 1935-40, etabi. sig s. selvstændig
slagtermester i Roskilde 1940; revisor i Roskilde
og Omegns Slagtermesterforening s. 1954.
Adr. Kong Valdemars Vej 30, Roskilde.
Firma: Viggo Hansen, Slagtermester, Sankt
Olsgade 5, Roskilde.
Hansen, Viggo, slagtermester; f. 30/1 1913 i
Sundby, Thy, søn af slagtermester Hans Peter
Hansen; g. 1935 m. Valborg H., f. Larsen; udi.
h. faderen og dennes kompagnon slagtermester
A. C. Møller, Thisted 1931, svend i lærevirksom
heden, optaget s. kompagnon i samme 1948, sen.
eneindehaver af forretningen; formd. f. Slagter
mesterforeningen f. Thisted s. 1949.
Adr. LI. Torv 6, Thisted.
Firma: H. Hansen & Søn, Slagterforretning,
LI. Torv 6, Thisted.
Hansen, Vilhelm Valdemar, slagtermester; f.
21/12 1913 i Odense, søn af grosserer Vilhelm
Hansen; g. 11/2 1940 m. Else H., f. Broe; ansat
bl. a. h. slagtermester Knud Busch, Odense samt
h. svogeren slagtermester Johs. Broe, Odense,
overtaget nuværende slagterforretning i Odense
1945.
Adr. Brogade 1, Odense.
Firma: Vilh. Hansen, Slagtermester, Brogade
3, Odense.

W. Hansen
slagtermester
Esbjerg

Hansen, Villy, slagtermester; f. 17/6 1908 i
Sønder Gørding, Ribe amt, søn af malermester
Hans A. Hansen; g. 26/11 1951 m. Gladys H., f.
Nielsen; udd. h. slagtermester Marburger,Sønder
borg 1923-26, ansat h. slagtermestrene L. P. Pe
tersen, Maribo og Urban Sørensen, Nyborg samt
h. slagtermester Jes Petersen, Charlottenlund
1928-40, ansat h. slagtermester Thomas Christen
sen, Charlottenlund 1940-45, iøvrigt svend i
Kbhvn., grundlagt nuværende slagter- og vik
tualieforretning i Ballerup 1953.
Adr. Jens Munks Gade 24, Kbhvn. 0.
Firma: Villy Hansen, Slagtermester, Kornvæn
get 66, Ballerup.
Hansen, Wilhelmine Theodora, slagtermester.
Firma: I. C. Hansen & Søn, Slagterforretning,
Hvidovregade 75, Hvidovre pr. Valby.
Hansen, Willy, slagtermester; f. 19/10 1909 i
Haslev, Sorø amt, søn af slagtermester Frederik
Hansen; g. 25/4 1936 m. Lydia H., f. Jensen; udd.
h. slagtermester Johs. Mathisen, Esbjerg 1924-28,
frekventeret Esbjerg tekniske Skole, svend bl. a.
på Bornholm og h. slagtermester Chr. Jensen,
Esbjerg, løst næringsbrev og etabi. sig s. selv
stændig slagtermester i Esbjerg 1934, opført nu
værende moderne slagterforretning i Esbjerg
1953; genn. ca. 8 år medl. af best. f. og kasserer
i Esbjerg og Omegns Slagtermesterforening,
genn. ca. 8 år skuemester v. svendeprøver i Es
bjerg.
Adr. Spangsberggade 13, Esbjerg.
Firma: Willy Hansen, Slagtermester, Strand
bygade 25, Esbjerg.
Hansen-Barkholt, Martha, fabrikant.
Firma: I/S Horsens Salater, Horsens.
Harboe, Jens, grosserer.
Firma: Jens Harboe, Fedevarer en gros, Flæ
sketorvet 19, Kødbyen, Kbhvn. V.

Harboe-Nielsen, Henrik, slagtermester; f. 27/3
1901 i Kolding, søn af autoforhandler Karl Niel
sen; g. 8/2 1925 m. Betty H.-N., f. Andersen; udi.
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H. Harck
slagtermester
Tønder

E. Harring
slagtermester
Ejstrupholm

K.

Hauschildt
slagteridirektør
Silkeborg

P.

Hedegaard
slagtermester
Frederikshavn

h. svigerfaderen slagtermester A. Andersen, Kol
ding 1921, svend h. onkelen i nuværende forret
ning i Kbhvn., etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Kbhvn. 1924, overtaget onkelens forret
ning i Kbhvn. 1934.
Adr. Overgaden oven Vandet 100, Kbhvn. K.
Firma: H. Harboe-Nielsen, Slagtermester, Brobergsgade 9, Kbhvn. K.

salg fra torvebod i Varde 1897, opført slagter
butik m. pølsemageri i Varde 1931, bortforpagtet
samme t. slagtermester Ove Bjerrum 1955; med
stifter af Varde og Omegns Slagtermesterfor
ening, genn. 35 år medl. af best. f. samme, genn.
2 år formd. f. foreningen, iøvrigt æresmedl. af
samme.
Adr. Storegade 36, Varde.

Harck, Hans, slagtermester; f. 9/10 1919 i Skei
de, Sønderborg amt, søn af opsynsmand Søren
Harck; g. 9/10 1947 m. Christine H., f. Juhl; udd.
h. slagtermester Erik Petersen, Tønder 1935-39,
frekventeret Tønder Handelsskole og fagkursus
(m. mesterprøve) i Flensborg, svend bl. a. h.
slagtermester Frende Petersen, Tønder, løst næ
ringsbrev og overtaget nuværende slagterforret
ning i Tønder — der omfatter butik og pølse
mageri — 1951, genn. årene ombygget og moder
niseret forretningen; kasserer i Tønder og Om
egns Slagtermesterforening.
Adr. Richtsensgade 6, Tønder.
Firma: Hans Harck, Slagtermester, Richtsens
gade 6, Tønder.

Harring, Emanuel, slagtermester; f. 12/7 1900 i
Hillerslev, Thisted amt, søn af blikkenslager
Chresten Harring; g. 25/3 1940 m. Anna H., f.
Madsen; udd. h. slagtermester P. H. Petersen,
Ejstrupholm 1920-23, svend bl. a. h. læremesteren
(ialt ca. 16 år) og h. slagtermester Alfred Chri
stensen, Rødkjærsbro, etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Ejstrupholm 1940, genn. årene
ombygget og moderniseret forretningen — der
omfatter butik, pølsemageri og slagtehus.
Adr. Ejstrupholm.
Firma: E. Harring, Slagterforretning, Ejstrup
holm.

Harder-Pedersen, Erik Martin, slagtermester;
f. 30/11 1917 i Voldby, Randers amt, søn af bane
formand Peder Pedersen; g. 12/3 1950 m. Ester
H.-P., f. Birkedahl; udd. h. slagtermester S. A.
Sørensen, Grenå 1933-37, frekventeret Grenå tek
niske Skole og Teknologisk Institut’s kurser i
Grenå og Kbhvn., svend bl. a. h. slagtermestrene
Madsen, Svindinge F. og Levin, Fåborg, løst
næringsbrev og etabl. sig s. selvstændig slagter
mester m. landhandel i Ikast 1951, opført nu
værende moderne slagterbutik i Ikast 1956.
Adr. Kirkegade 56, Ikast.
Firma: E. Harder-Pedersen, Slagterforretning,
Kirkegade 34, Ikast.

Harders, August Friederich, slagtermester; f.
18/12 1875 i Holsten, Tyskland, søn af slagter
mester Heinrich Harders; g. 24/12 1901 m. Marie
H., f. Harck; udd. h. slagtermester C. Knutsen,
Varde 1891-94, svend bl. a. i Nibe, Odder og
Ølgod, etabl. sig s. selvstændig slagtermester m.

Harritz, Jacob, slagtermester; f. 14/5 1914 i
Århus, søn af grosserer Jens P. Harritz; g. 6/4
1942 m. Solveig H., f. Madsen; udd. h. slagter
mester Laur. Bjerregaard, Horsens 1928-32,
svend i Bjerre, Horsens og Rungsted Kyst, be
styrer af slagtermester Vilh. Hansen’s forret
ning i Slagelse, overtaget slagtermester K. Heinrichsen’s forretning i Korsør 1957.
Adr. Torvegade 40, Slagelse.
Firma: J. Harritz, Slagtermester, Fjordvæn
get 6, Korsør.

Hauschildt, Knud, slagteridirektør; f. 22/8 1914
i Esbjerg, søn af bankdirektør Johannes Hau
schildt; g. 23/7 1941 m. Luise H., f. Lester; udd.
på Vrå Andels-Svineslagteri, Vrå 1931-35, afgs.eksm. fra Den danske Andelsskole, Middelfart
1935, studie- og arbejdsophold i England 1936,
kontorassistent på Frederikssund Andels-Svine
slagteri, Frederikssund 1936-41, bogholder på
Ebeltoft Andels-Svineslagteri, Ebeltoft 1941-46,
direktør f. samme 1947-51, direktør f. Silkeborg
Andels-Svineslagteri, Silkeborg s. 1951; medl. af
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A. C. von Hedemann
slagtermester
Arhus

K. Heinrichs
slagtermester
Humble

P. F. Heidensieben
direktør
Kbhvn. V.

V. Heinrichsen
slagtermester
Nyrup

Sankt Georges Gilderne i Danmark, medl. af
Rotary International.
Adr. Godthåbsvej 7, Silkeborg.
Firma: Silkeborg Andels-Svineslagteri, Silke
borg.

brev og overtaget nuværende slagterforretning i
Holstebro — der er grundlagt 1949 — 1951.
Adr. Østervang 4, Holstebro.
Firma: K. E. Hedegård, Slagtermester, Viborgvej 24, Holstebro.

Hauxner, Frede Johannes, slagtermester, be
styrer; f. 26/3 1918 i Haslev, Præstø amt, søn af
slagtermester Carl Antonius Hauxner; g. 16/3
1941 m. Inger H., f. Frederiksen; udd. på Haslev
Andels-Svineslagteri, Haslev, svend bl. a. i fa
derens slagterforretning i Haslev, efter faderens
død videreført samme i kompagni m. moderen
1945-53, ansat h. slagtermester Sofus Poulsen,
Bagsværd t. 1954, derefter bestyrer af A/S Ran
ders Svineslagteri’s udsalg på Værnedamsvej,
Kbhvn.
Adr. Buddingevej 87 D, Lyngby.
Firma: Værnedamsvejens Slagteriudsalg A/S,
Værnedamsvej 1, Kbhvn. V.

von Hedemann, Adolf Christen, slagtermester;
f. 17/10 1909 i Langå, Viborg amt, søn af hotel
ejer Arnold Leopold von Hedemann; g. 29/9 1935
m. Edvardine Kirstine von H., f. Christensen;
udd. h. slagtermester I. M. Jensen, A/S Phønix,
Arhus 1924-28, svendebrev 1928, svend 1928-40,
grundlagt nuværende slagterforretning i Arhus
— der sideløbende omfatter salteri og kogeri —
1940; vareområde: kød og viktualier en detail
samt varme retter og smørrebrød.
Adr. Frederiksgade 40, Arhus.
Firma: A. Hedemann, Slagter- & Viktualiefor
retning, Nyborgggade 2, Arhus.

Hedegaard, Peder, slagtermester; f. 2/5 1920 i
Mårbjerg, Ringkøbing amt, søn af slagtermester
Carl Hedegaard; g. 27/11 1943 m. Nicoline H., f.
Mortensen; udd. h. slagtermester Louis Thrane,
Viborg 1936-40, frekventeret Viborg tekniske
Skole, svend bl. a. h. slagtermester Chr. Nielsen,
Frederikshavn, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Sindal 1945, overtaget slagtermester
Chr. Nielsen’s forretning i Frederikshavn — der
omfatter butik og pølsemageri — 1947, genn.
årene ombygget og moderniseret forretningen;
kasserer i Frederikshavn og Omegns Slagter
mesterforening.
Adr. Søndergade 119, Frederikshavn.
Firma: P. Hedegaard, Slagtermester, Sønder
gade 119, Frederikshavn.

Hedegård, Karl Erik, slagtermester; f. 1/1 1928
i Arhus, søn af brugsuddeler J. P. Hedegård; g.
1/1 1954 m. Ely Ruth H., f. Hansen; udd. h. slag
termester Jensen, Vemb 1942-46, frekventeret
Vemb Handelsskole og Teknologisk Institut,
Kbhvn., svend bl. a. h. slagtermestrene Beiter,
Skjern og Lund, Kauslunde, Fyn, løst nærings

Heesgaard, Christian, slagtermester; f. 25/6 1907
i Skarrild, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Niels
Holtum; g. 22/11 1936 m. Marie H., f. Christen
sen; udd. h. slagtermester Chr. Knudsen, Kibæk
1922-26, svendebrev 1926, svend 1926-36, etabl sig
s. selvstændig slagtermester i Troldhede 1936,
selvstændig slagtermester i Vildbjerg 1944-55,
overtaget nuværende slagterforretning i Arhus
— der sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1955; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Fåborggade 7, Arhus.
Firma: Slagterforretningen v. Chr. Heesgaard,
Fåborggade 7, Arhus.
Heidensieben, P. F., direktør; f. 4/2 1899 i
Mecklenburg, Tyskland, søn af byretspræsident
Constantin Heidensieben; g. 24/1 1928 m. Ebba
H., f. Meyer; student 1917, udd. i shipping, kor
respondent i A/S Den danske Landmandsbank,
Kbhvn. 1920, ansat i Danske Provinsslagterme
stres Hudeauktionssalg v. Søren Jensen & Holger
Meyer, Kbhvn. 1927, prokurist i samme 1933, ef
ter grosserer Søren Jensen’s død 1939 direktør
f. virksomheden; tidl. medl. af hudenævnets for
delingskontor u. rationeringen, næstformd. i For-
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eningen af danske Hude- og Skindeksportører.
Adr. Rungsted Ladegård, Rungsted Kyst.
Firma: Danske Provinsslagtermestres Hudeauktionssalg v. Søren Jensen & Holger Meyer og
H. C. Jensen & Søn, Saxogade 63—69, Kbhvn. V.

Heinrichs, Knud, slagtermester; f. 29/6 1911 i
Gedser, Maribo amt, søn af tjener Poul Hein
richs; g. 19/10 1952 m. Ebba H., f. Hvidsten; udd.
h. slagtermester Ludvig Sønderup, Gedser 192630, svendeprøve (Nykøbing F.), svend i Gedser,
pølsemager på Lolland-Falsters Andels-Svine
slagteri, Nykøbing F. og mestersvend i Frede
rikssund, overtaget slagtermester Kofoed’s forrétning i Humble — der sideløbende omfatter
slagtehus og pølsemageri — samt ombygget og
moderniseret samme 1954; medl. af best. f. Lange
lands Slagtermesterforening s. 1957; hobby: jagt.
Adr. Humble.
Firma: Knud Heinrichs, Slagtermester, Humble.
Heinrichsen, Viggo, slagtermester; f. 28/12 1903
i Asminderød, Frederiksborg amt, søn af tømrer
Adolf Heinrichsen; g. 8/12 1929 m. Maria H., f.
Andreasen; udd. h. slagtermester Charl. Nielsen,
Fredensborg 1918-22, svend i Tølløse, Tåstrup,
Hørsholm og Helsingør, ansat h. slagtermester
Marius Ravn, Nyrup 1930-46, overtaget sidstnævn
tes forretning og flyttet samme t. egen ejendom
i Nyrup 1946, iøvrigt udvidet forretningen m.
pølsemageri.
Adr. Nyrup.
Firma: V. Heinrichsen, Slagtermester, Nyrup.

Heinsen, Axel, slagtermester; f. 16/8 1907 i
Odense, søn af en gros slagtermester Axel Her
man Heinsen; g. 28/10 1933 m. Esther H., f. An
dersen; udd. h. slagtermestrene Brdr. Andersen,
Odense 1921-25, svendeprøve (Odense), svend i
lærevirksomheden (12 år) og h. slagtermester
Rønde Jacobsen, Odense (3 år), overtaget sidst
nævntes forretning — der sideløbende omfatter
pølsemageri — 1942; hobby: vinduespyntning;
medl. af best. f. Odense Slagterlaug s. 1952, se
kretær i samme s. 1954, skuemester v. svende
prøver 1939-42.
Adr. Østre Stationsvej 34, Odense.
Firma: Slagteren v. Axel Heinsen, Kongens
gade 69, Odense.
Hejnsvig, Jan Peter Jansen, slagtermester; f.
18/3 1913 i Kbhvn., søn af slagtermester Carl
Magnus Hejnsvig; g. 30/10 1938 m. Kamma H., f.
Lundquist; udi. s. pølsemager i A/S Slagteriernes
Central, Kbhvn. 1931, svend bl. a. i firmaet
Sophus Arildsen’s Eftf., Kbhvn. (10 år) og h. vik
tualiehandler Jul. Riiber, Dragør, etabi. sig s.
selvstændig slagtermester i Tårnby 1947.
Adr. Engvej 9, Dragør.
Firma: Jan Hejnsvig, Slagtermester, Englands
vej 294, Tårnby pr. Kastrup.

Hejsel, Nis Peter, eksportør; f. 29/4 1921 i Skov
by, Haderslev amt, søn af handelsmand Jes Ras

mussen Hejsel; g. 12/9 1944 m. Gerda H., f. Pe
tersen; udd. og virket v. landvæsen, sen. udd. i
kreaturhandel, løst næringsbrev og etabi. sig s.
selvstændig kreatureksportør m. autorisation og
licens på størstedelen af Europa i Åbenrå 1951,
driver eksportforretning m. eksportslagtning i
Sønderborg og eksport af levende og slagtede
kreaturer m. hovedleverancen på Italien og
Tyskland.
Adr. Skovby pr. Hovslund.
Firma: N. Hejsel, Kreatureksport, Rådhusgade
1, Åbenrå.
Helleskov, Charles, slagtermester; f. 5/3 1906 i
Vildbjerg, Ringkøbing amt, søn af slagtermester
Marinus Helleskov; g. 20/11 1938 m. Anna H., f.
Bach; udd. dels h. faderen og dels h. slagter
mester Johs. Kristensen, Vildbjerg 1921-25, svend
bl. a. h. slagtermestrene Gangelhoff og Johan
Christensen — begge Vildbjerg, etabi. sig s. selv
stændig slagtermester i Vildbjerg 1933, opført
nuværende moderne slagterforretning i Vild
bjerg 1947.
Adr. Jyllandsgade, Vildbjerg.
Firma: Charles Helleskov, Slagtermester, Jyl
landsgade, Vildbjerg.

Hellesøe, Erik Jørgensen, slagtermester; f. 2/3
1926 i Jels, Haderslev amt, søn af købmand Jo
han Hellesøe; g. 14/5 1949 m. Elli H., f. Jepsen;
udd. h. slagtermester Iversen, Jels 1940-44, sven
deprøve (Jels) 1944, frekventeret diverse kurser
i Jels, Rødding og Holsted, svend på Rødding
Andels-Svineslagteri, Rødding og h. slagterme
ster Lampe, Haderslev (3 år), mestersvend h.
læremesteren (6 år), overtaget slagtermester
Schultz’ forretning i Fredericia — der sideløben
de omfatter pølsemageri — 1957; specialiteter:
sønderjydske spegepølser og sønderjydsk ham
burgerryg; hobby: lystfiskeri, medl. af best. f.
Jels Fiskeriforening s. 1951, medl. af best. f. Jels
Roklub s. 1956.
Adr. Nørrebrogade 76, Fredericia.
Firma: E. Hellesøe, Slagtermester, Nørrebro
gade 76, Fredericia.
Helium, Th., slagtermester.
Firma: Østvendsyssel Andels-Svineslagteri,
Sæby.

Hemmingsen, Paul, slagtermester.
Firma: Paul Hemmingsen, Slagterforretning &
Charcuteri, Akseltorv 1, Næstved.

Henningsen, Børge, slagtermester; f. 15/11 1911
i Randers, søn af slagtermester Johannes Hen
ningsen; g. 5/5 1935 m. Thinka H., f. Mortensen;
udd. h. faderen 1928-32, svendebrev 1932, svend
1932-35, overtaget nuværende slagterforretning i
Langå — der er grundlagt 1899 og sideløbende
omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1935; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Bredgade 22, Langå.
Firma: B. Henningsen, Slagtermester, Langå.
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slagtermester
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Henningsen, Christian, slagtermester; f. 3/10
1889 i Horsens, søn af slagtermester Hans Chri
stian Henningsen; g. 18/10 1911 m. Marie H., f.
Jensen; udd. h. slagtermester Iversen, Horsens
1903-07, lærebrev 1907, svend samt handlet m.
kreaturer 1907-11, slagtermester i Tørring 191125, grundlagt nuværende en gros virksomhed i
Horsens — der omfatter en gros slagtning og
eksport — 1925.
Adr. Fussingsvej 31, Horsens.
Firma: Chr. Henningsen, Slagtermester, Fus
singsvej 31, Horsens.

Henningsen, Einar, slagtermester; f. 14/6 1893 i
Horsens, søn af slagtermester Hans Christian
Henningsen; g. 4/10 1914 m. Maren H., f. Ander
sen; udd. h. slagtermester Parelius, Horsens
1907-11, lærebrev 1911, etabl. sig s. opkøber af
kreaturer t. en gros slagtning og eksport 1911.
Adr. Nørretorv 21, Horsens.
Firma: Einar Henningsen, Slagtermester, Nør
retorv 21, Horsens.

Henningsen, Erik William, slagtermester; f.
9/9 1930 i Horsens, søn af en gros slagter William
Alfred Henningsen; udd. h. faderen 1944-48, sven
debrev 1948, svend 1948-52, overtaget nuværende
slagterforretning i Horsens — der sideløbende
omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
1952, moderniseret samme 1953-54; vareområde:
kød og viktualier en detail.
Adr. Nørrebrogade 1, Horsens.
Firma: Erik Henningsen, Slagtermester, Nør
rebrogade 7, Horsens.
Henningsen, Frank Boye, slagtermester; f. 26/6
1918 i Horsens, søn af slagtermester Sigurd Hen
ningsen; g. 27/2 1943 m. Tove H., f. Dam; udd.
dels h. faderen og dels h. slagtermester Anius
Nielsen, Århus 1932-36, svendebrev 1936, svend
1936-43, grundlagt nuværende slagterforretning i
Horsens — der sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1943; vareområde: kød
og viktualier en detail; medl. af best. f. Bryde
klubben »Hermod«, Horsens.
Adr. Kongensgade 23, Horsens.

F. B. Henningsen
slagtermester
Horsens

Firma: Boye Henningsen, Slagterforretning,
Kongensgade 23, Horsens.

Henningsen, Fritz Otto, slagtermester, en gros
slagter; f. 11/8 1903 i Horsens, søn af slagter
mester Hans Christian Henningsen; g. 30/10 1926
m. Grethe H., f. Jensen; udd. dels h. slagter
mester Chr. Henningsen, Tørring og dels h. fa
deren 1917-21, lærebrev 1921, svend 1921-24,
grundlagt nuværende virksomhed i Horsens —
der udelukkende omfatter en gros slagtning t.
hjemmemarkedet og eksport — 1924, optaget søn
nen Otto Skov Henningsen s. kompagnon i sam
me 1948; genn. en årrække medl. af best. f.
Horsens og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Voldgade 13, Horsens.
Firma: F. & O. Henningsen, Slagtermestre,
Voldgade 13, Horsens.
Henningsen, Gunnar Ørbæk, slagtermester; f.
2/7 1925 i Horsens, søn af slagtermester Henry
Henningsen; g. 2/8 1947 m. Anna H., f. Jessen;
udd. i faderens slagterforretning i Horsens 193943, svendebrev 1943, svend 1943-45, i kompagni m.
broderen slagtermester Robert Henningsen over
taget nuværende slagterforretning i Horsens
1945, eneindehaver af samme s. 1947; vareom
råde: udelukkende hestekød og pålægsvarer af
hestekød.
Adr. Fugholm 6, Horsens.
Firma: Gunnar Henningsen, Hesteslagter, Fug
holm 6, Horsens.
Henningsen, Olaf Erik, slagtermester; f. 28/2
1905 i Kristrup sogn, Randers amt, søn af slag
termester Hans Peter Henningsen; udd. h. fade
ren 1919-23, svend h. læremesteren samt i Kbhvn.
og Esbjerg 1923-27, etabl. sig s. selvstændig slag
termester m. salg fra vogn på landet 1930, over
taget faderens slagterforretning i Randers —
der er grundlagt 1918 og sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1948;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Brødregade 36, Randers.
Firma: O. E. Henningsen, Slagtermester, Brød
regade 36, Randers.
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Henningsen, Otto Skov, slagtermester, en gros
slagter; f. 20/7 1927 i Horsens, søn af slagterme
ster Fritz Otto Henningsen; g. 31/8 1946 m.
Esther H., f. Jakobsen; udd. i faderens virksom
hed i Horsens 1941-45, svendebrev 1945, svend i
lærevirksomheden 1945-48, optaget s. kompag
non i samme — der omfatter en gros slagtning t.
hjemmemarkedet og eksport — 1948; skuemester
v. svendeprøver f. slagtere.
Adr. Voldgade 30, Horsens.
Firma: F. & O. Henningsen, Slagtermestre,
Voldgade 13, Horsens.
Henningsen, Peder Sigurd, slagtermester; f.
29/6 1891 i Horsens, søn af slagtermester Hans
Christian Henningsen; g. 22/10 1911 m. Kathrine
H., f. Østergaard; udd. h. slagtermester Magnus
Pedersen, Horsens 1905-09, svendebrev 1909, etabl.
sig s. selvstændig en gros slagter i Horsens 1911,
udvidet virksomheden m. detailforretning 1918,
flyttet samme — der sideløbende omfatter pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri — t. nuværende
adresse i Horsens 1926; vareområde: kød og vik
tualier en gros og en detail; medl. af best. f.
Horsens og Omegns Slagtermesterforening 193245.
Adr. Kattesund 16, Horsens.
Firma: Sigurd Henningsen, Slagtermester,
Kattesund 16, Horsens.

Henrichsen, Jørn, slagtermester; f. 4/1 1922 i
Kbhvn., søn af slagtermester Svend Carl Hen
richsen; g. 2/4 1944 m. Inge Alice H., f. Christen
sen; udi. s. pølsemager i firmaet Brdr. Houlberg,
Kbhvn. 1941, svend i faderens slagterforretning
i Kbhvn. 1942, medindehaver af samme s. 1953.
Adr. Skånegade 10, Kbhvn. S.
Firma: Sv. Henrichsen & Sønner, Slagterfor
retning, Amagerbrogade 107, Kbhvn. S.
Henrichsen, Svend, slagtermester; f. 15/6 1923 i
Kbhvn., søn af slagtermester Svend Carl Hen
richsen; g. m. Ruth H., f. Svensson; udd. dels h.
faderen og dels på de off. slagtehuse i Kbhvn.,
udi. 1942, derefter svend i faderens slagterforret
ning i Kbhvn., medindehaver af samme s. 1953.
Adr. Borups Allé 140, Kbhvn. NV.
Firma: Sv. Henrichsen & Sønner, Slagterfor
retning, Amagerbrogade 107, Kbhvn. S.
Henriksen, Aa. Mørch, slagtermester.
Firma: Skive Andelsslagteri, Skive.
Henriksen, Børge, slagtermester; f. 4/1 1924 i
Ruds-Vedby, Holbæk amt, søn af murermester
Valdemar Henriksen; g. 3/11 1945 m. Grethe H.,
f. Petersen; udd. h. slagtermester Hans Jacobsen,
Sorø 1938-42, ansat h. slagtermestrene Chr. Chri
stensen, Ruds-Vedby, Verner Jensen, Knabstrup
og Jens Sørensen, Holbæk, drevet viktualiefor
retning i Kbhvn. 1949-54, overtaget slagtermester
Chr. Petersen’s fedevareforretning i Ballerup
1954.

Adr. Stationsvej 47, Ballerup.
Firma: Ballerup Fedevareforretning, Stations
vej 47, Ballerup.
Henriksen, Egon Juul, slagtermester; f. 10/6
1924 i Ejlby, Odense amt, søn af skræddermester
Christian Juul Henriksen; udd. s. pølsemager h.
slagtermestrene Chr. Hansen & Sønner, Odense
1938-42, svendeprøve m. udmærkelse (Odense),
svend h. slagtermestrene Urban Sørensen, Ny
borg og Poul Johansen, Odense, overtaget slag
termester Rasmus Christensen’s forretning
Søndre Boulevard, Odense 1951, bortforpagtet
samme t. slagtermester Robert Nielsen 1952, forpagtet nuværende slagterforretning i Odense ef
ter slagtermester Wilh. Rheinlænder 1952, over
taget samme f. egen regning 1957, sideløbende
overtaget Isgårdsvejens Kødudsalg, Odense efter
slagtermester Hansen 1953, afhændet samme t.
slagtermester Oldenburg 1957, iøvrigt overtaget
Hasmark Strands Kødudsalg pr. Otterup efter
slagtermester E. Bang Petersen og videreført
samme m. faderen s. bestyrer s. 1957, kørt »kød
tur« pr. bil t. Næsby Søhus og Lumby s. 1951.
Adr. Frederiksgade 11, Odense.
Firma: E. Juul Henriksen, Slagtermester, Fre
deriksgade 11, Odense.

Henriksen, Gunnar, slagtermester; f. 19/4 1930 i
Odder, Arhus amt, søn af arbejdsmand Ernst
Peter Bertel Henriksen; g. 25/2 1950 m. Valborg
H., f. Larsen; udd. h. slagtermester Møldrup,
Søvind 1944-48, aflagt svendeprøve i Horsens
(meget godt og propert udført arbejde), svend på
Grenå Andels-Svineslagteri, Grenå samt h. slag
termestrene Sophus Sørensen, Grenå, Svend Vad,
Esbjerg og Th. Hansen, Odense, overtaget slag
termester Møller Jensen’s forretning i Odense
samt moderniseret og udvidet samme m. moderne
pølsemageri 1953.
Adr. Gyldenløvesgade 10, Odense.
Firma: G. Henriksen, Slagtermester, Sankt
Jørgens Gade 35, Odense.

Henriksen, Harry Louis, slagtermester; f. 31/3
1911 i Kbhvn., søn af snedkermester Ove Henrik
sen; g. 30/8 1948 m. Lili H., f. Frederiksen; udd.
h. slagtermester Kirk Pedersen, Kbhvn., svend
h. læremesteren t. 1939, etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Gentofte 1939; næstformd. i Slag
termesterforeningen f. Gentofte og Omegn s.
1957.
Adr. Jensløvsvej 7, Charlottenlund.
Firma: H. L. Henriksen, Slagtermester, Jens
løvsvej 6, Charlottenlund.
Henriksen, Knud, slagtermester; f. 18/7 1928
i Horsens, søn af tømrermester Carl Christian
Henriksen; g. 23/9 1950 m. Tonny H., f. Rasmus
sen; udd. s. pølsemager h. slagtermester Arthur
Jensen, Horsens 1942-46, svendebrev 1946, svend
i lærevirksomheden 1946-55, overtaget nuværen
de slagterforretning i Horsens — der er grund
lagt 1900 og sideløbende omfatter pølsemageri,
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røgeri, kogeri og salteri — 1955; vareområde:
kød og viktualier en detail.
Adr. Bremers Allé 20, Horsens.
Firma: Knud Henriksen, Slagtermester, Sønderbrogade 55, Horsens.
Henriksen, Niels Peter, slagtermester; f. 22/9
1910 i Erritsø, Vejle amt, søn af maskinmester
Hans Jørgen Henriksen; g. 9/2 1947 m. Ester H.,
f. Larsen; udd. dels h. slagtermester P. Lund,
Middelfart 1925-27 og dels h. slagtermester
Peter Petersen, Fredericia 1927-29, svendeprøve
m. højeste udmærkelse (Ålborg), svend bl. a. på
Ålborg Eksportslagteri, Ålborg samt i Halmstad,
Sverige og h. slagtermester Alfred Jensen, Ål
borg, løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Ålborg 1943, i kompagni m.
svigerfaderen slagtermester Aage Larsen over
taget nuværende slagterforretning i Haderslev
— der omfatter butik og pølsemageri — 1947,
genn. årene ombygget og moderniseret forret
ningen; medl. af slagtehusudvalget i Haderslev,
skuemester f. Haderslev og Omegns Slagter
mesterforening.
Adr. Slagtergade 12, Haderslev.
Firma: N. Henriksen & Co., Slagterforretning,
Slagtergade 12, Haderslev.
Henriksen, Sofus, slagtermester; f. 10/6 1907 i
Hårlev, Præstø amt, søn af karetmager Christian
Henriksen; g. 12/6 1932 m. Else H., f. Lang; udd.
h. svigerfaderen slagtermester H. P. Lang, Øl
by 1921-25, svend h. slagtermestrene Chr. Soelberg & Søn, Sorø 1930-32 og h. slagtermestrene
Brdr. Soelberg, Vordingborg 1932, drevet vik
tualieforretning på Frdbg. 1932-38, overtaget
slagter Holger Hansen’s forretning i Tåstrup —
der sideløbende omfatter pølsemageri — 1938.
Adr. Fredensvej, Tåstrup.
Firma: Sofus Henriksen, Slagtermester, Køgevej 66, Tåstrup.
Henriksen, Theodor, slagtermester; f. 5/10 1918
i Vennebjerg, Hjørring amt, søn af gårdejer
Henrik Jacob Henriksen; g. 12/1 1941 m. Inge
H., f. Christensen; udd. h. slagtermester Tho

N. P. Henriksen
slagtermester
Haderslev

mas Wulff, Hjørring 1932-36, svend h. slagter
mester Poul Olsen, Hellerup 1939-46, iøvrigt
svend h. slagtermester Aage Nielsen, Lyngby,
overtaget slagtermester Carl Frandsen’s forret
ning i Lyngby 1953.
Adr. Ulrikkenborg Allé 31, Lyngby.
Firma: Sportshusets Slagter- & Viktualiefor
retning, Ulrikkenborg Allé 31, Lyngby.
Hermann, Leo Hansen, kreaturhandler; f. 21/4
1912 i Tårs, Maribo amt, søn af slagtermester H.
P. Hermann; g. 24/12 1936 m. Emmy H., f. Chri
stensen; udd. h. faderen, svendebrev 1936, etabi.
sig s. selvstændig slagtermester og kreatur
handler i Tårs 1945.
Adr. Tårs pr. Sakskøbing.
Firma: Leo Hermann, Kreaturhandler, Tårs
pr. Sakskøbing.

Hermansen, Arne Kaj, slagtermester; f. 17/7
1912 i Marstal, søn af styrmand Jens Herman
sen; g. 18/4 1935 m. Karen H., f. Kiertner; udd.
dels h. slagtermester Otto Raahauge, Marstal og
dels h. slagtermester A. Madsen, Lindelse, Lan
geland, svendeprøve 1930, svend i provinsen,
etabi. sig s. selvstændig viktualiehandler i
Kbhvn. 1934, udvidet forretningen m. slagter
forretning 1936.
Adr. Ganløse Ore pr. Værløse.
Firma: Arne Hermansen, Slagtermester, Ta
gensvej 254, Kbhvn. NV.
Hesselholt, Jenny, slagtermester; f. 10/11 1901
i Skagen, Hjørring amt, datter af vognmand Ole
Geisnæs; g. 9/1 1927 m. slagtermester Svend
Hesselholt (død 1940); efter ægtefællens død
overtaget og videreført dennes slagterforretning
i Skagen.
Adr. Sankt Laurentii Vej 85, Skagen.
Firma: Svend Hesselholt, Slagterforretning,
Sankt Laurentii Vej 85, Skagen.
Hetebrügge, Heinrich Knud Vallentin, slag
termester; f. 20/1 1927 i Randers, søn af slagter
mester Hans Jørgen Hetebrügge; g. 24/5 1952 m.
Inger H., f. Melballe; udd. dels h. faderen og
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dels h. slagtermester Viggo Sørensen, Mørke
1943-47, svendebrev 1947, svend på Randers An
dels-Svineslagteri, Randers 1947-49 og i firmaet
Schaub & Co., Gøteborg 1949-50, mestersvend i
faderens slagterforretning i Randers 1950-54,
overtaget samme — der er grundlagt 1898 og
videreført af faderen s. 1920 og sideløbende om
fatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
1954; vareområde: kød og viktualier en detail;
medl. af Randers Slagtermesterforening’s fest
udvalg.
Adr. Burchesgade 1, Randers.
Firma: Knud Hetebrügge, Slagtermester,
Brødregade 5, Randers.

Hilbig, Wilhelm, slagtermester; f. 27/1 1911 i
Gråsten, Åbenrå amt, søn af slagtermester Fritz
Hilbig; g. 12/4 1936 m. Trude H., f. Carstens;
udd. s. slagter og pølsemager i faderens slagter
forretning i Åbenrå 1925-29, frekventeret bl. a.
Teknologisk Institut, Kbhvn., optaget s. kom
pagnon i lærevirksomheden 1936, eneindehaver
af samme — der er grundlagt af faderen 1918 og
omfatter moderne butik og pølsemageri — s.
1949.
Adr. Sønderport 14, Åbenrå.
Firma: Fritz Hilbig & Søn, Slagterforretning,
Sønderport 14, Åbenrå.

Hinge, Niels Peter, slagtermester; f. 12/1 1912
i Abyhøj, Århus amt, søn af slagtermester Ejnar
Hinge; g. 5/10 1932 m. Frida H., f. Mathiasen;
udd. h. faderen 1926-30, svendebrev 1930, svend
1930-36, overtaget nuværende slagterforretning i
Århus — der sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — efter faderen 1936;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Ewaldsvej 36, Abyhøj.
Firma: N. P. Hinge, Slagtermester, Frederiks
Allé 75, Århus.
Hinrichsen, I. B., slagtermester.
Firma: Rosengårdens Slagterforretning, Ro
sengården 14, Kbhvn. K.

N. Hjort
direktør
Grindsted

Hjemsted, Hans Christensen, slagtermester; f.
23/9 1902 i Keldby, Møn, søn af slagtermester
Christian Axel Christensen Hjemsted; g. 31/5
1931 m. Emma H., f. Hansen; udd. h. faderen,
frekventeret Teknologisk Institut, Kbhvn. og
Rødkilde Højskole, medarbejder i faderens
slagterforretning i Keldby, overtaget samme
1956; revisor i Møns Slagtermesterforening.
Adr. Keldby pr. Stege.
Firma: H. Hjemsted, Slagtermester, Keldby
pr. Stege.

Hjort, Niels, direktør; f. 18/12 1908 i Råsted,
Randers amt, søn af gårdejer Søren Hjort; g.
3/9 1933 m. Gerda H., f. Hjort; udd. i handel og
kontorvirksomhed på Randers Andels-Svine
slagteri, Randers 1924-28, frekventeret Randers
Handelsskole, ansat i lærevirksomheden t. 1932,
bogholder på Hobro & Omegns Andelsslagteri,
Hobro 1932-35, direktør f. Andels-Svineslagteriet
»Midtjylland«, Grindsted — der omfatter svineog kreaturslagteri samt pølse- og konserves
fabrik — 1935, sideløbende direktør f. Kødfoderfabrikken »Midtjyden«, Grindsted; næstformd. i
Konservesfabrikken J.A.K.A., Brabrand, medl.
af best. f. Schaub & Co. A.m.b.A., Kødbyen.
Kbhvn.; næstformd. i Grindsted kommunalbest.,
formd. f. skolekommissionen i Grindsted.
Adr. Toften 1, Grindsted.
Firma: Andels-Svineslagteriet »Midtjylland«,
Grindsted.
Hjorth, Frank Levi, slagtermester; f. 22/9 1913
i Tørring, Skanderborg amt, søn af møller Niels
Jensen Hjorth; g. 27/9 1935 m. Ruth H., f. Ander
sen (død); udd. h. slagtermester C. H. P. Huusmann, Herning 1927-31, lærebrev 1931, svend
1931-47, overtaget nuværende slagterforretning i
Horsens — der er grundlagt 1914 og sideløbende
omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri
— 1947, moderniseret forretningen og udvidet
samme m. nyt pølsemageri 1949; vareområde:
kød og viktualier en detail.
Adr. Vestergade 23, Horsens.
Firma: F. Hjorth, Slagter, Vestergade 23,
Horsens.
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slagtermester
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H. Hollenbach
tarmhandler
Viborg

E. Hollenbach
tarmhandler
Viborg

Hjorth, Johan Frederik, slagtermester; f. 21/2
1900 i Odense, søn af fiskehandler O. Hjorth; g.
9/4 1921 m. Karen H., f. Andersen; udd. dels h.
slagtermester Emil Hansen, Odense 1914-15 og
dels h. slagtermester Anders Olsen, Odense
1915-18, udi. h. førstnævnte 1918, aflagt svende
prøve i Odense (særdeles godt og propert ud
ført arbejde), svend bl. a. h. slagtermestrene J.
Gjerdrum, Odense, Brdr. Franke, Svendborg og
Brdr. Andersen, Odense samt på Odense off.
Slagtehuse og Odense Pølsefabrik, Odense, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Odense 1928,
sen. indehaver af forskellige slagterforretninger
i Bolbro, indehaver af nuværende slagterforret
ning i egen ejendom i Bolbro s. 1938, sammen
bygget forretningen m. moderne pølsemageri
1953-54; hobby: fiskeri.
Adr. Møllemarksvej 16, Bolbro.
Firma: Fr. Hjorth, Slagtermester, Møllemarks
vej 16, Bolbro.

Hjorth-Christensen, Mogens, slagtermester; f.
27/8 1923 i Skjern, Ringkøbing amt, søn af gros
serer Jens Hjorth-Christensen; g. 20/11 1948 m.
Helga Johanne H.-C., f. Madsen; udd. h. slag
termester Beiter, Skjern 1938-42, frekventeret
Skjern Handelsskole, svend 1942-48, løst næ
ringsbrev og etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Astrup pr. Skjern 1948, overtaget nu
værende slagterforretning i Holstebro — der
omfatter butik og pølsemageri — 1952.
Adr. Åglimt 1, Holstebro.
Firma: M. Hjorth-Christensen, Slagtermester,
Vestergade 21, Holstebro.

Hoff, Chresten Heesgaard, slagtermester; f.
8/5 1926 i Sønder Omme sogn, Vejle amt, søn af
arbejdsmand Frederik Hoff; g. 26/2 1955 m. Erna
H., f. Jensen; udd. s. pølsemager på Andelsslag
teriet »Midtjylland«, Grindsted 1942-46, svende
brev 1946, svend i lærevirksomheden 1946-49,
svend h. slagtermester Møller Sørensen, Lem
vig 1949-55, overtaget nuværende slagterforret
ning i Arhus — der sideløbende omfatter pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri — 1955; vare

A. T. Holm
slagtermester
Kolding

område: kød og viktualier en detail samt middagsretter u. navnet »Hoffmad«.
Adr. Knebelvej 7, Risskov.
Firma: C. Hoff, Slagtermester, Munkegade 62,
Arhus.
Hollenbach, Einar, tarmhandler; f. 26/9 1919 i
Viborg, søn af tarmhandler Heinrich Hollen
bach; g. 29/6 1947 m. Else H., f. Johansen; udd.
s. tarmhandler i faderens virksomhed i Viborg
1933-37, svend i lærevirksomheden 1937-49, op
taget s. kompagnon i samme — der er grundlagt
af faderen og omfatter en gros salg af tarme —
1949.
Adr. Islandsvej 6, Viborg.
Firma: H. Hollenbach & Søn, Tarme en gros,
Viborg off. Slagtehus, Viborg.
Hollenbach, Heinrich, tarmhandler; f. 28/5
1889 i Hildesheim, Tyskland; g. m. Teresia H.,
f. Bønich; udd. i slagterfaget i Hildesheim, udi.
1906, ankommet t. Danmark 1910, ansat i firmaet
Schaub & Co., Esbjerg og Skive, forretningsfø
rer i firmaet Schaub & Co., Viborg 1914, selv
stændig tarmhandler i Viborg s. 1923, optaget
sønnen Einar Hollenbach s. kompagnon i virk
somheden 1949.
Adr. LI. Sankt Kjelds Gade 8, Viborg.
Firma: H. Hollenbach & Søn, Tarme en gros,
Viborg off. Slagtehus, Viborg.
Holm, Aage, slagtermester; f. 25/8 1927 i Løg
stør, søn af slagtermester Erik Holm; udd. h.
faderen 1941-45, svend i lærevirksomheden 194555, overtaget samme — der sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, salteri og kogeri — efter
faderen 1955; vareområde: kød og viktualier en
detail.
Adr. Vestergade 8, Nørresundby.
Firma: Aage Holm, Slagtermester, Vestergade
8, Nørresundby.

Holm, Aksel Theodor, slagtermester; f. 22/11
1906 i Kolding, søn af laborant Anton Theodor
Holm; udd. h. slagtermester H. P. Høgh, Kol
ding 1920-24, svendeprøve m. præmie f. snitfri
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C. L. Holm
slagtermester
Kbhvn. 0.

C. S. Holm
slagtermester
Skjern

E. Holm
slagtermester
Give

K. Holm
slagtermester
Seden

hudeaftagning (Kolding), svend h. læremesteren,
svend i Canada (5 år), frekventeret Dana Høj
skole, Calgary, Canada, mestersvend i A.S.K.S
udsalg i Haderslevgade, Kolding, iøvrigt ansat
h. slagtermestrene A. Schmidt, Kolding og Jochumsen & Co., Kolding, grundlagt nuværende
slagterforretning i Kolding — der sideløbende
omfatter pølsemageri — 1947, frekventeret Tek
nologisk Institut, Kbhvn. 1952; medl. af best. f.
og sekretær i Slagtermesterforeningen f. Kolding
og Omegn 1950-55; hobby: sejlsport.
Adr. Røddingvej 25, Kolding.
Firma: Røddingvejs Slagterforretning v. A.
Holm, Røddingvej 25, Kolding.

Holm, Egon, slagtermester; f. 29/9 1914 i Hat
ting, Vejle amt, søn af slagtermester Georg
Holm; g. 23/4 1938 m. Grethe H., f. Andersen;
udd. h. slagtermester Sigurd Henningsen, Hor
sens 1928-32, aflagt svendeprøve i Horsens (sær
deles godt og propert udført arbejde), svend på
Horsens off. Slagtehus, Horsens og i A/S Give
& Omegns Svineslagteri, Give (15 år), overtaget
slagtermester Chr. Bach’s forretning i Give —
der omfatter butik og pølsemageri — 1948; hob
by: jagt og fiskeri.
Adr. Jernbanegade 11, Give.
Firma: Egon Holm, Slagtermester, Jernbane
gade 11, Give.

Holm, Charles Lindberg, slagtermester; f. 26/6
1910 i Hellebæk, Frederiksborg amt, søn af han
delsmand Charles Holm; g. 14/4 1938 m. Tove H.,
f. Tardum; udi. h. slagtermester Viggo Christophersen, Hillerød 1929, svend i Kbhvn., etabi.
sig s. selvstændig slagtermester på Frdbg. 1936,
genn. årene indehaver af 2 slagterforretninger
på Frdbg., indehaver af nuværende slagterfor
retning i Kbhvn. s. 1956.
Adr. Kongsdalsvej 19, Vanløse.
Firma: C. Lindberg Holm, Slagtermester,
Nordre Frihavnsgade 14, Kbhvn. 0.

Holm, Erik, slagtermester; f. 11/2 1895 i Damsholte sogn, Møn, søn af slagtermester Rasmus
Holm; g. 26/3 1921 m. Anna Othilie H., f. Niel
sen; udd. h. faderen 1909-13, svend 1913-21,
etabi. sig s. selvstændig slagtermester i Løg
stør 1921, slagtermester i Vejgård pr. Alborg
1935-40, overtaget nuværende slagterforretning i
Nørresundby — der er grundlagt 1900 — 1940,
afhændet samme t. sønnen Aage Holm 1955.
Adr. Vestergade 8, Nørresundby.
Firma: Aage Holm, Slagtermester, Vestergade
8, Nørresundby.

Holm, Christian Skouby, slagtermester; f. 7/5
1911 i Gjern, Skanderborg amt, søn af installa
tør Christian Holm; g. 19/5 1937 m. Solveig H.,
f. Hansen; udd. h. slagtermester A. Andersen,
Skjern 1927-31, svend bl. a. h. slagtermestrene
Jens Mortensen, Bramminge og Otto Vestergaard, Nørre Nebel, etabi. sig s. selvstændig
slagtermester i Skjern 1937, genn. årene ombyg
get og moderniseret forretningen — der omfat
ter butik og pølsemageri, sideløbende kreatur
handler og opkøber f. Skjern Svineslagteri,
Skjern; medl. af best. f. Skjern, Tarm og Om
egns Slagtermesterforening, skuemester f. sam
me.
Adr. Søndergade 2, Skjern.
Firma: Skouby Holm’s Slagterforretning,
Søndergade 2, Skjern.

Holm, Erik Langer Christensen, slagtermester;
f. 25/12 1902 i Harboøre, Ringkøbing amt, søn af
fisker Christian Theodor Holm; udd. h. slagter
mestrene Laugesen, Harboøre og Ripa & Godtfredsen, Skive 1917-21, svend h. slagtermester
Bro, Lemvig, etabi. sig s. selvstændig slagter
mester i Lemvig 1931, optaget slagtermester Sejr
Christensen s. kompagnon i forretningen — der
omfatter butik og pølsemageri — 1948, genn.
årene ombygget og moderniseret samme; medl.
af best. f. Lemvig Slagtermesterforening.
Adr. Vasen 11, Lemvig.
Firma: Holm & Sejr, Slagterforretning, Svirrebommen 4, Lemvig.

Holm, F. V., direktør.
Firma: Skærbæk & Omegns Eksportslagteri
A/S, Skærbæk.
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K. H. Holm
slagteridirektør
Skive

V. Hornslet
kontorchef
Kbhvn. K.

C. Holst
slagtermester
Brørup

Holm Henry, slagtermester.
Firma: Henry Holm, Slagterforretning,
Kirkegade 9, Hasle.
Holm, Jens Peder, slagtermester; f. 7/3 1881 i
Adum, Ringkøbing amt, søn af husmand An
dreas Holm; g. m. Marie H., f. Christensen;
udd. h. slagtermester Lauridsen, Varde 189699, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Es
bjerg 1908, overtaget slagterforretningen og
ejendommen Nørregade 49, Esbjerg henholdsvis
1913 og 1920, afhændet forretningen t. sønnen
Johannes Andreas Holm 1955; æresmedl. af Es
bjerg og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Nørregade 49, Esbjerg.

Holm, Johannes Andreas, slagtermester; f.
21/7 1905 i Esbjerg, søn af slagtermester Jens
Peder Holm; g. m. Valborg H., f. Vagtborg; udd.
i faderens slagterforretning i Esbjerg 1920-24,
svend i lærevirksomheden, overtaget samme —
der omfatter butik og pølsemageri — 1955, genn.
årene ombygget og moderniseret samme.
Adr. Nørregade 49, Esbjerg.
Firma: Johs. Holm, Slagtermester, Nørregade
49, Esbjerg.
Holm, Karl, slagtermester; f. 1/9 1918 i Fre
dericia, søn af fabriksarbejder Frederik Holm;
g. 27/11 1939 m. Vera H., f. Kanneborg; udd. h.
slagtermester K. Dupont, Fredericia 1932-36,
svendeprøve (ug), svend h. slagtermestrene Th.
Raben og H. Søndergaard — begge Fredericia,
overtaget slagtermester Chr. Jørgensen’s forret
ning i Espe v. Ringe 1945, handelsmand i slag
terbranchen i Ringe 1948, overtaget slagtertermester H. Chr. Petersen’s forretning i Seden
— der sideløbende omfatter pølsemageri —
1953, løst slagterborgerskab.
Adr. Seden.
Firma: Karl Holm, Slagtermester, Seden.

Holm, Knud Henry, slagteridirektør; f. 17/5
1910 i Rødding, Haderslev amt, søn af cykel
handler Jens Andersen Holm; g. 20/5 1945 m.

F. F. Hornuff
slagtermester
Masnedsund

Aase H., f. Thomasen; præliminæreksm. (Rød
ding Borger- og Realskole) 1926, udd. på Rød
ding Andels-Slagteri, Rødding 1926-30, kontor
assistent på Grenå Andels-Svineslagteri, Grenå
1930-31, studieophold i England 1931, kontorassi
stent og sen. 2. bogholder på Randers AndelsSvineslagteri, Randers 1932-37, bogholder på
Andels-Svineslagteriet »Midtjylland«, Grindsted
1937-42, direktør f. Silkeborg Andels-Svineslag
teri, Silkeborg 1942-51, direktør f. Skive Andels
slagteri, Skive 1951; næstformd. i Foreningen af
Direktører v. danske Andelsslagterier, medl. af
best. f. Eksportsvineslagteriernes Salgsforening,
f. Blodalbuminfabriken N.A.F.A., Nørresundby
og f. Avlscenterforeningen f. 8. Distrikt, medl.
af udvalget f. jydske slagterier.
Adr. Brårupgade 5, Skive.
Firma: Skive Andelsslagteri, Skive.

Holm, Simon Christian, slagtermester; f. 10/2
1909 i Helsingør, søn af slagtermester Charles
Holm; g. 12/4 1936 m. Emma Gyda H., f. Gottliebsen; udd. s. slagter i Hillerød og Kbhvn.,
svend h. slagtermestrene Osvald Kjærulff,
Kbhvn. og Max Pacharzina, Rungsted, pølse
mager i firmaet J. Steffensen, Kødbyen, Kbhvn.,
bestyrer h. slagtermester Valther Randrup,
Kbhvn. 1937-45, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Søborg 1945, indehaver af nuværende
slagterforretning i Gentofte s. 1955.
Adr. Højstrupvej 109, Brønshøj.
Firma: S. Chr. Holm, Slagtermester, Jægers
borg Allé 42, Charlottenlund.

Holmsgaard, Rasmus, pølsemager, slagter
mester; f. 30/12 1916 i Vedsted, Hjørring amt,
søn af postbud Erik Holmsgaard; g. 4/6 1941 m.
Valborg H., f. Kjær; udd. dels h. slagtermester
Knudsen, Birkelse 1932-35 og dels h. slagter
mester Kjær, Løkken 1935-36, svendeprøve m.
ros, svend h. slagtermestrene Kjær, Løkken,
Frandsen, Fjerritslev og P. Jansen, Pandrup,
bestyrer af slagtermester Kjær’s forretning i
Løkken 1941-47, indehaver af samme 1947-55,
førstemand h. slagtermester Børge Johansen,
Odense s. 1955.
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Adr. Margrethevej 2, Odense.
Firma: Børge Johansen, Slagtermester, Skib
husvej 92, Odense.

Holst, Christian, slagtermester; f. 25/7 1919 i
Brørup, Ribe amt, søn af slagtermester Georg
Holst; g. 15/2 1949 m. Ellen H., f. Jensen; udd.
i faderens slagterforretning i Brørup 1933-37,
svend i Brørup & Omegns Eksportslagteri A/S,
Brørup og i lærevirksomheden, leder af sidst
nævnte f. moderen fru Kirstine Holst efter fa
derens død 1944, genn. årene ombygget og mo
derniseret forretningen.
Adr. Øster Allé 5, Brørup.
Firma: K. Holst, Slagterforretning, Nørregade
14, Brørup.

Holtkøtter, Arnold, slagtermester; f. 27/8 1922
i Fole, Ribe amt, søn af forpagter, rentier Franz
Holtkøtter; g. 4/7 1953 m. Ellen H., f. Lage; udd.
h. slagtermester L. Madsen, Gram 1937-41, af
lagt svendeprøve i Gram (særdeles godt udført
arbejde), svend h. slagtermester Chr. Nielsen,
Bramminge, i Åbenrå Andels-Svineslagteri’s
udsalg, Åbenrå, h. slagtermester N. B. Ander
sen, Kolding og h. slagtermester Grundt, Frede
ricia, optaget s. kompagnon i slagtermester N.
B. Andersen’s forretning, Agtrupvej 46, Kol
ding — der sideløbende omfatter pølsemageri —
1957.
Adr. Hans Ludvigs Vej 46, Kolding.
Firma: B. Andersen & Co., Slagterforretning,
Agtrupvej 46, Kolding.
Hornslet, Valdemar, kontorchef; f. 4/9 1906 i
Kbhvn., søn af inspektionsbetjent A. K. Horn
slet; student 1925, cand. jur. 1931, sagførerfuld
mægtig 1931-34, sagførerbestalling 1934, sekretær
i Landbrugsministeriet 1932, fuldmægtig 1939,
ekspeditionssekretær 1941, kontorchef 1946;
medl. af best. f. centralkontoret f. indkøb af
korn og foderstoffer 1946-53 og f. brødkornskon
toret 1951-53, medl. af Landbrugsministeriers
gødningsnævn 1942-51, medl. af plantesundheds
rådet og af forskellige andre udvalg u. Land
brugsministeriet og Handelsministeriet, sekre
tær f. Landbrugsministeriets kornnævn 193550, f. gødningsnævnet 1942-46 og f. hørudvalget
1938-46; forretningsfører f. Etatsråd August
Brinkmann og Hustru Marie Sophie f. Ringnér’s
Mindelegat og f. Det Reck-Brønniche’ske Le
gat; dekoration: R.
Adr. Veksøvej IB, Brønshøj.
Institution: Landbrugsministeriet, Slotsholms
gade 10, Kbhvn. K.
Hornuff, Franz Ferdinand, slagtermester; f.
31/8 1904 i Oslo, søn af slagtermester Clemens
Bruno Hornuff; g. 20/10 1928 m. Anna H., f. Jen
sen; udd. på Køge Andels-Svineslagteri, Køge
1918-22, svend på Masnedsund Andels-Svine
slagteri, Vordingborg, i en gros firmaerne J.
Steffensen og S. Houlberg, Kødbyen, Kbhvn. og
på Frederikssund Andels-Svineslagteri, Frede

rikssund, overtaget faderens slagterforretning i
Masnedsund 1936.
Adr. Orevej 10, Masnedsund pr. Vordingborg.
Firma: F. Hornuff, Slagtermester, Orevej 10,
Masnedsund pr. Vordingborg.
Hostrup, Christian Petersen, slagtermester; f.
29/12 1923 i Tønder, søn af slagtermester Edlef
Hostrup; g. 14/5 1949 m. Helene H., f. Schlüter;
student 1942, udd. i faderens slagterforretning i
Tønder 1943-47, frekventeret Tønder tekniske
Skole, svend i lærevirksomheden, løst nærings
brev og etabl. sig s. selvstændig slagtermester
i Tønder 1951, genn. årene ombygget og moder
niseret forretningen.
Adr. Strucks Allé 32, Tønder.
Firma: Chr. P. Hostrup, Slagterforretning,
Strucks Allé 32, Tønder.

Hostrup, Cornelius, slagtermester; f. 6/4 1920
i Tønder, søn af slagtermester Edlef Hostrup;
g. 24/8 1946 m. Anna Maria H., f. Blaschke; udd.
h. faderen 1936-40, frekventeret Tønder tekniske
Skole, svend h. faderen, løst næringsbrev og
overtaget nuværende slagterforretning i Lø
gumkloster — der omfatter butik, pølsemageri
og slagtehus — efter morbroderen 1946; genn.
årene ombygget og moderniseret forretningen.
Adr. Østergade, Løgumkloster.
Firma: Cornelius Hostrup, Slagtermester,
Østergade, Løgumkloster.
Hostrup, Martin, slagtermester; f. 20/3 1913 i
Tønder, søn af slagtermester Edlef Hostrup; g.
7/11 1943 m. Anna Marie H., f. Nissen; udd. i
faderens slagterforretning i Tønder 1928-31, fre
kventeret Tønder Handelsskole, svend h. slag
termestrene Andresen, Åbenrå og Hansen,
Toftlund samt i lærevirksomheden, løst nærings
brev s. bestyrer af sidstnævnte 1945, overtaget
forretningen — der omfatter moderne butik og
pølsemageri — efter faderen 1956; genn. ca. 13
år kasserer i Tønder og Omegns Slagtermester
forening.
Adr. Vestergade 13, Tønder.
Firma: Martin Hostrup, Slagterforretning,
Vestergade 13, Tønder.
Houdal, Johannes, fhv. forretningsfører, fhv.
forbundsformand; f. 11/12 1891 på Bellahøj,
Kbhvn.s amt, søn af landarbejder Anders Hou
dal; g. 24/6 1917 m. Ragnhild H., f. Nielsen;
spækhøkerkarl i kbhvn.ske detail- og spæk
høkerforretninger s. 1906, fedevarearbejder i fir
maet J. Wiedemann, Kbhvn. 1913, sen. pølse
mager i samme t. 1931; medl. af best. f. Slagteri
arbejdernes Fagforening, Kbhvn. 1915, hoved
revisor i Dansk Slagteriarbejder Forbund 1918,
medl. af hovedbest. f. samme 1923, medl. af for
bundets forretningsudvalg 1927, forbundssekre
tær 1931, hovedkasserer 1941, forbundsformand
og forretningsfører 1950-57.
Adr. Mirabellevej 3, Kbhvn. F.
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C. Hostrup
slagtermester
Løgumkloster

J. Houdal
fhv. forbundsformand
Kbhvn. F.

M. Hostrup
slagtermester
Tønder

Houlberg, Arne Søren Otto, direktør; f. 22/1
1914 i Kbhvn., søn af direktør August Martin
Houlberg; g. 10/5 1939 m. Lilly Liss H., f. Ek
strand; realeksm., frekventeret Købmandsskolen
i Kbhvn., ansat i firmaet S. Houlberg, Kbhvn.
1930, svendebrev 1932, frekventeret Polyteknisk
Skole, London, studie- og arbejdsophold inden
for slagterfaget i Østrig, Tyskland og U.S.A.,
direktør i S. Houlberg A/S, Kbhvn. — der om
fatter fabrikation og en gros handel m. alle
varer i kød og flæsk i frossen, forarbejdet og
konserveret stand — 1938; dommer i faglige
voldgiftssager, medl. af Kbhvn.s kommunes of
ficielle notering f. kød og flæsk; tidl. medl. af
best. f. Kødindustriens Fabrikantforening, tidl.
medl. af best. f. slagterfagets lærlingeskole
samt skuemester, tidl. medl. af best. f. Forenin
gen af Næringsdrivende i Kbhvn.s Kød- og
Flæskehaller, tidl. medl. af slagterfagets fælles
udvalg, tidl. repræsentant f. kødindustrien over
for slagterfagets fællesudvalg og medl. af best,
f. samme, tidl. repræsentant f. kødindustrien
overfor slagterfagets skole og medl. af best. f.
samme, tidl. repræsentant f. kødindustrien over
for slagterkonsultationen og medl. af best. f.
samme.
Adr. Kristianiagede 6, Kbhvn. 0.
Firma: S. Houlberg A/S, Flæsketorvet 40,
Kødbyen, Kbhvn. V.
Houlberg, Erik August, direktør; f. 28/9 1912
på Frdbg., søn af direktør August Martin Houl
berg; g. 30/10 1954 m. Anna Stella H., f. Frand
sen; realeksm., frekventeret Købmandsskolen i
Kbhvn., ansat i firmaet S. Houlberg, Kbhvn.
1928, svendeprøve i slagterfaget 1930, svende
prøve i pølsemagerfaget 1932, studie- og arbejds
ophold i Tyskland og England, direktør i S.
Houlberg A/S, Kbhvn. — der omfatter fabrika
tion og en gros handel m. alle varer i kød og
flæsk i frossen, forarbejdet og konserveret
stand — 1938; næstformd. i best. f. Kødindustri
ens Fabrikantforening, medl. af forretningsud
valget f. kødindustrien, medl. af administra
tionsudvalgene f. kødindustriens T.B.-fond og
syge- og hjælpefond, suppleant s. skuemester v.

A. S. O. Houlberg
direktør
Kbhvn. V.

svendeprøver, repræsentant f. kødindustrien
overfor slagterfagets fællesudvalg og medl. af
best. f. samme, repræsentant f. kødindustrien
overfor slagterfagets skole og medl. af best. f.
samme, repræsentant f. kødindustrien overfor
slagterkonsultationen og medl. af best. f. sam
me; medl. af kreaturnoteringsudvalget og af
flæskenoteringsudvalget i Kød- og Flæskehallen,
Kbhvn. henholdsvis s. 1948 og s. 1955.
Adr. Greve Strandvej 63, Greve Strand.
Firma: S. Houlberg A/S, Flæsketorvet 40,
Kødbyen, Kbhvn. V.

Houstoer, Niels Christian, slagtermester; f.
16/5 1911 i Lemvig, søn af slagtermester Niels
Christian Houstoer; udd. i faderens slagterfor
retning i Lemvig 1925-29, frekventeret Lemvig
Handelsskole, svend i lærevirksomheden, over
taget samme — der omfatter butik og pølse
mageri — 1930, genn. årene ombygget og mo
derniseret forretningen.
Adr. Søndergade 14, Lemvig.
Firma: N. C. Houstoer, Slagterforretning,
Søndergade 14, Lemvig.
Hussmann, Ernst, slagtermester; f. 24/8 1932 i
Herning, søn af slagtermester Carl Christian
Heinrich Hussmann; f. 27/6 1953 m. Rita H., f.
Kjærbo Sørensen; udd. i faderens slagterforret
ning i Horsens 1946-50, svendebrev 1950, svend
1950-57, overtaget lærevirksomheden — der er
grundlagt 1937 og sideløbende omfatter pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri — 1957; vare
område: kød og viktualier en detail.
Adr. GI. Jernbanegade 19, Horsens.
Firma: Carl Hussmann, Kød- & Pålægsforret
ning, Borgergade 5, Horsens.
Hvidberg, Christian, slagtermester; f. 27/5
1909 i Jetsmark, Hjørring amt; g. 10/6 1934 m.
Birgitte H., f. Knudsen; udd. dels h. slagter
mester Jansen, Pandrup og dels h. slagter
mester Eggert Carstens, Ålborg 1925-29, svend h.
sidstnævnte 1929-34, svendebrev 1929, overtaget
nuværende slagterforretning i Nørresundby —
der er grundlagt 1924 — 1934, udvidet samme m.
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pølsemageri, kogeri, røgeri og salteri 1939; vare
område: kød — specielt hestekød — og viktua
lier en detail; u. rationeringen medvirkende v.
klassificering af dyr u. maksimalordningen v.
Nørresundby off. Slagtehus og Andelsslagteriet,
Nørresundby.
Adr. Lindholmsvej 1, Nørresundby.
Firma: Chr. Hvidberg, Slagtermester, Vester
gade 6, Nørresundby.

Hvidtfeldt, Lars, slagtermester, folkeregister
fører.
Adr. Hundstrup pr. Vester Skerninge.

Hvirring, Jens Peter, slagtermester; f. 22/7
1908 i Uldum, Skanderborg amt, søn af slagter
mester Hans Hvirring; g. 1938 m. Yrsa H., f.
Laursen; overtaget nuværende slagterforretning
i Århus — der er grundlagt af faderen 1916 —
1939; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Høegh Guldbergs Gade 57, Århus.
Firma: J. P. Hvirring, Slagtermester, Knudriisgade 44, Århus.
Hvorup, Kaj Ole, slagtermester; f. 2/9 1926 i
Øland, Ålborg amt, søn af slagteribestyrer Ernst
Hvorup; g. 27/4 1946 m. Ebba Birgit H., f. Chri
stensen; udd. h. slagtermester A. Frost, Glo
strup 1942-46, svend bl. a. h. svigerfaderen slag
termester Chr. Christensen, Tåstrup og h. slag
termester Harald Hansen, Rødovre, overtaget
svigerfaderens slagterforretning i Tåstrup 1949,
afhændet samme 1951, indehaver af nuværende
slagterforretning i Dragør s. 1951.
Adr. Kongevej 19, Dragør.
Firma: Kaj O. Hvorup, Slagtermester, Konge
vejen 19, Dragør.

Hyldgaard, Marius Christian Jensen, slagter
mester; f. 11/4 1891 i Randers, søn af slagter
mester Hans Peter Hyldgaard; g. 24/10 1915 m.
Johanne Marie H., f. Pedersen; udi. h. slagter
mester Søren Mouritzen, Skive 1908, etabi. sig
s. selvstændig slagtermester i Nykøbing M.
1941; kasserer i Nykøbing M. Slagtermesterfor
ening s. 1941.

K. O. Hvorup
slagtermester
Dragør

Adr. Vesterbro 2F, Nykøbing M.
Firma: Chr. Hyldgaard, Slagtermester,
Vesterbro 2 F, Nykøbing M.

Hyldig, Poul Chr., slagtermester; f. 3/3 1910 i
Thisted, søn af postbud Poul Pedersen Jensen
Hyldig; udi. h. slagtermester A. Olsen, Thisted
1928, svend bl. a. h. slagtermester Krabbe Poul
sen, Thisted, overtaget sidstnævntes forretning
1945; næstformd. i Slagtermesterforeningen f.
Thisted s. 1954, tidl. kasserer i samme.
Adr. Nørregade 23, Thisted.
Firma: P. Chr. Hyldig, Slagtermester, Nørre
gade 23, Thisted.
Høffner, Svend Chr. A., slagtermester, viktua
liehandler; f. 7/2 1904 i Jægerspris, Frederiks
borg amt, søn af snedkermester Andreas Vil
helm Høffner; udd. s. kok i Restaurant »Buriis«
og på Hotel »Kong Frederik« — begge Kbhvn.,
udi. 1927, derefter kok i Restaurant »Ny Rosen
borg og i Forum’s Restaurant — begge Kbhvn.
samt i Island, etabi. sig s. selvstændig viktua
liehandler i Kbhvn. 1930, indehaver af nuvæ
rende slagter- og viktualieforretning i Gentofte
s. 1935; vareområde: kød, flæsk og viktualier.
Adr. Vinrosevej 8, Gentofte.
Firma: Sv. Høffner, Slagter- & Viktualiefor
retning, Gentoftegade 54, Gentofte.

Høgh, Peder, slagtermester; f. 3/11 1914 i Bal
ling, Viborg amt, søn af slagtermester Peder
Høgh; g. 30/11 1936 m. Edith H., f. Godsk; udd.
dels h. faderen og dels h. slagtermester Viggo
Halle, Allingåbro 1933-37, svend 1937-42, over
taget nuværende slagterforretning i Balling —
der er grundlagt af faderen 1908 og sideløbende
omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1942; vareområde: kød og viktualier
en detail; driver sideløbende handel m. levekvæg
og heste t. hjemmemarkedet og eksport; medl.
af best. f. Holstebro og Omegns Kreaturhandlerforening.
Adr. Balling.
Firma: P. Høgh, Slagtermester, Balling.
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Højgaard, Anders, slagtermester; f. 17/8 1914 i
Odense, søn af stationsbetjent v. D.S.B. Lauritz
Højgaard Hansen; g. 10/11 1935 m. Helga H., f.
Stegemeier; udd. h. Slagtermester S. Sørensen,
Kolding 1928-32, aflagt svendeprøve (særdeles
godt og propert udført arbejde), genn. ca. 10 år
svend på Kolding Andels-Svineslagteri, Kolding,
overtaget slagtermester Knud Poulsen’s forret
ning i Allested 1942, afhændet samme 1945, svend
h. slagtermestrene Børge Johansen og Svend Pe
dersen — begge Odense, overtaget nuværende
slagterforretning i Odense 1945.
Adr. Drewsensvej 1, Odense.
Firma: Anders Højgaard, Slagtermester, Drew
sensvej 1, Odense.
Højgaard, Henry Hoffmann, slagtermester; f.
12/12 1909 i Arhus, søn af slagtermester Jens Høj
gaard; g. 25/10 1931 m. Iris H., f. Kruse; udd. h.
faderen 1924-28, svendebrev 1928, svend h. fade
ren 1928-33, etabl. sig s. selvstændig slagtermester
i Arhus 1933, grundlagt nuværende slagterforret
ning i Arhus — der sideløbende omfatter pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri — 1952; medl.
af best. f. Arhus Slagtermesterforening s. 1953.
Adr. Rudolf Wulffs Gade 17, Arhus.
Firma: H. H. Højgaard, Slagtermester, Rudolf
Wulffs Gade 17, Arhus.
Højgaard, Jens, slagtermester; f. 11/2 1887 i
Hammel, Skanderborg amt, søn af vognmand An
thon Højgaard; g. 5/10 1909 m. Johanne Marie
H., f. Jeppesen; udd. h. slagtermester N. Lassen,
Hammel 1902-06, lærebrev 1906, svend 1906-22,
herunder bl. a. mestersvend h. slagtermester Ha
rald Nisted, Arhus (10 år), overtaget nuværende
slagterforretning i Arhus 1922, optaget sønnen
Svend Aage Højgaard s. kompagnon i samme
1949, afhændet forretningen t. sønnen 1956; genn.
en årrække medl. af best. f. Arhus Slagterme
sterforening.
Adr. Frederiks Allé 102, Arhus.
Firma: Svend Højgaard, Slagtermester, Frede
riks Allé 102, Arhus.
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Højgaard, Svend Aage, slagtermester; f. 26/5
1917 i Arhus, søn af slagtermester Jens Høj
gaard; g. 5/10 1941 m. Edith H., f. Overballe; udd.
h. faderen 1931-35, svendebrev 1935, svend i fa
derens slagterforretning i Arhus 1935-49, optaget
s. kompagnon i samme 1949, eneindehaver af for
retningen — der sideløbende omfatter pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri — s. 1956; vare
område: kød og viktualier en detail.
Adr. Assensgade 3, Arhus.
Firma: Svend Højgaard, Slagtermester, Frede
riks Allé 102, Arhus.

Højslet, Tage, slagtermester; f. 16/9 1918 i Bælum, Alborg amt, søn af skomagermester Hans
Peder Højslet; g. 9/2 1941 m. Petra H., f. Lund
ager; udd. h. slagtermester Mads Schou, Struer
1935-39, frekventeret Struer tekniske Skole,
svend bl. a. h. læremesteren og på Struer An
dels-Svineslagteri, Struer, overtaget nuværende
slagterforretning i Struer 1952.
Adr. Anlægsvej 40, Struer.
Firma: T. Højslet, Slagtermester, Anlægsvej 40,
Struer.

Hørk, Lorenz, slagtermester; f. 15/9 1910 i
Kværs, Åbenrå amt, søn af stenhugger Vallentin
Hørk; g. 28/5 1932 m. Elly H., f. Thielsen; udd. h.
slagtermester Ernst Trumph, Åbenrå 1926-30,
svendeprøve 1930, frekventeret forskellige fag
skoler i Tyskland bl. a. pølseskole i Berlin, svend
bl. a. h. læremesteren og på Åbenrå AndelsSvineslagteri, Åbenrå (7 år), løst næringsbrev og
etabl sig s. selvstændig slagtermester i Åbenrå
1937, erhvervet nuværende ejendom i Åbenrå og
indrettet moderne slagterforretning m. pølse
mageri i samme 1947; forretningsfører f. Åbenrå
Hude- og Skindforening s. 1947; medl. af best. f.
Åbenrå By og Amts Slagtermesterforening.
Adr. Forst Allé 3, Åbenrå.
Firma: Lorenz Hørk, Slagteri & Pølsemageri,
Forst Allé 3, Åbenrå.

Høyer, Kurt Heidenheim, slagtermester; f. 25/8
1930 i‘ Roskilde, søn af gårdejer Peter Heiden
heim Høyer; g. 1955 m. Henne H., f. Fusing An-
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dersen; udd. på Roskilde Andels-Svineslagteri,
Roskilde 1945-49, svendeprøve (Roskilde), fre
kventeret Teknologisk Institut, Kbhvn. 1953,
svend bl. a. i Viby S., Mellerup og Viborg, over
taget nuværende slagterforretning i Daugård —
der omfatter butik, pølsemageri og slagtehus —
1955, kører sideløbende landtur samt driver han
del m. levende kreaturer og grise.
Adr. Daugård.
Firma: Daugård Slagterforretning v. Kurt
Høyer, Daugård.
Ibsen, Christian, slagtermester.
Adr. Østermarie.

Ibsen, Kresten Peter, slagtermester; f. 22/4
1919 i Hvejsel sogn, Vejle amt, søn af slagter
mester Ib Christian Ibsen; g. 5/7 1947 m. Lydia I.,
f. Hylleberg; udd. h. slagtermestrene Viggo Ol
sen, Stouby og Marius Poulsen, Give 1938-42,
svend h. slagtermestrene Fr. Mortensen, Varde
og Eriksen, Brande, etabl. sig s. selvstændig slag
termester i Ålborg 1945, selvstændig slagterme
ster i Øster Vrå 1949-54, overtaget nuværende
slagterforretning i Hjørring — der omfatter bu
tik og pølsemageri — 1954, udvidet og modernise
ret samme.
Adr. Svanelundsvej 30, Hjørring.
Firma: Flæskehallen v. K. P. Ibsen, Bispens
gade 79, Hjørring.

Ibsen, Steen Engelhardt, slagtermester; f. 2/1
1907 i Løkken, Hjørring amt, søn af slagtermester
Marinus Ibsen; g. 11/6 1939 m. Anna I., f. Lar
sen; udd. dels h. faderen og dels h. slagtermester
Strandbech, Ålborg 1922-26, svend i faderens
slagterforretning i Nørre Saltum, overtaget sam
me — der omfatter butik, pølsemageri og slagte
hus — 1939, genn. årene ombygget og modernise
ret forretningen.
Adr. Søndergade 26, Nørre Saltum.
Firma: Engelhardt Ibsen, Slagterforretning,
Søndergade 26, Nørre Saltum.
Ingrisch, Johan, slagtermester; f. 25/8 1907 i
Kbhvn., søn af slagtermester Johan Ingrisch; g.

K. P. Ibsen
slagtermester
Hjørring

4/4 1934 m. Inger Marie Elisabeth I., f. Mikkel
sen; udd. h. slagtermestrene Randrup & Co.,
Kbhvn. 1922-26, svend i lærevirksomheden t.
1928 og h. slagtermester Harry Meier, Valby t.
1937, derefter etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Hvidovre.
Adr. Glimvej 12, Hvidovre pr. Valby.
Firma: Johan Ingrisch, Slagter- & Viktualie
forretning, GI. Køge Landevej 294, Hvidovre pr.
Valby.
Ingvardsen, Julius, slagtermester; f. 12/12 1920
i Falslev, Randers amt, søn af slagter Lars Peter
Ingvardsen; g. 29/6 1944 m. Ketty I., f. Jensen;
udd. h. slagtermester M. Winther, Mariager 193438, svendebrev 1938, svend 1938-50, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Trustrup 1951, flyttet
forretningen — der sideløbende omfatter pølse
mageri, kogeri og salteri — t. egen nyopført
ejendom i Trustrup 1956; vareområde: kød og
viktualier en detail fra butik og vogn.
Adr. Trustrup.
Firma: Trustrup Slagterforretning v. Julius
Ingvardsen, Trustrup.
Ipsen, Christian Leonard Wittendorff, slagter
mester; f. 6/6 1902 i Hjulby, Odense amt, søn af
landmand Christian Ipsen; g. 1925 m. Rigmor I.,
f. Christensen (død 1943), g. 1944 m. Emmy I., f.
Jensen; udd. h. slagtermester Søren Olsen, As
sens 1917-22, svend bl. a. h. slagtermester Chr.
Busch, Bagenkop og i A/S J. D. Koopmann’s
Svineslagteri, Næstved, forretningsbestyrer på
Nakskov Svineslagteri, Nakskov 1927-53, iøvrigt
købmand i Beidringe og svend h. slagtermester
Eickhoff, Odense, overtaget nuværende slagter
forretning i Odense — der sideløbende omfatter
pølsemageri — 1955, løst slagterborgerskab.
Adr. Læssøegade 19, Odense.
Firma: Leonard Ipsen, Slagterforretningen
»Gourmet«, Læssøegade 15, Odense.

Isaksen, Arndt Christian, slagtermester; f. 27/3
1915 i Sæby, Hjørring amt, søn af fisker Christian
Isaksen; g. 13/11 1937 m. Elisabeth I., f. Christen
sen; udd. på Østvendsyssel Andels-Svineslagteri,
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Sæby 1930-34, frekventeret Sæby tekniske Skole
og Teknologisk Institut, Kbhvn., svend og sen.
mester i lærevirksomheden (6 år), løst nærings
brev og overtaget nuværende slagterforretning i
Sæby — der omfatter butik og pølsemageri —
1950, genn. årene ombygget og moderniseret for
retningen; medl. af Sæby skolekommission.
Adr. Grønnegade 20, Sæby.
Firma: Arndt’s Slagterforretning, Grønnegade
20, Sæby.

Isaksen, Th„ overdyrlæge; f. 15/8 1889 i Kværn
drup, Svendborg amt, søn af skræddermester H.
C. Isaksen; g. 3/9 1916 m. Julie I., f. Møller; dyrlægeeksm. 1916, derefter dyrlægevikar, selvstæn
dig praktiserende dyrlæge i Nyborg 1916-20, dyr
læge v. Kbhvn.s Torve- og Slagtehaller, Kbhvn.
1920, embedsdyrlæge 1925, overdyrlæge v. Direk
toratet f. Kbhvn.s Torvevæsen & Slagtehaller,
Kbhvn. 1949; specialuddannelse i mælkekontrol
1916, i kirurgi og kødkontrol 1920 og i bakterio
logisk kødkontrol 1930; konstrueret »Isaksen’s
tandtang«; autoriseret s. dyrlæge v. A/S Niels
Jensen’s Fjerkræslagteri, Kbhvn. 1930, iøvrigt af
landbrugsministeriet autoriseret s. tilsynsførende
dyrlæge v. forskellige statskontrollerede kød- og
tarmvirksomheder bl. a. v. firmaet J. Steffensen’s
Fabrikker, Kødbyen, Kbhvn., af landbrugsmini
steriet beskikket s. tilsynsførende overdyrlæge v.
Kbhvn.s Kvægtorv & Eksportmarked, Kbhvn. s.
1955; lærer v. den udvidede undervisning i prak
tisk kødkontrol f. dyrlæger og studerende på
Kbhvn.s off. Slagtehuse, Kbhvn. 1927-37; genn.
en årrække formd. f. Kbhvn.s Kødkontrollørklub,
fl. a. tillidshverv.
Adr. Nørrebrogade 63, Kbhvn. N.
Institution: Direktoratet f. Kbhvn.s Torvevæ
sen & Slagtehaller, Flæsketorvet 87, Kødbyen,
Kbhvn. V.
Iversen, Anna, slagtermester; f. 28/10 1909 i
Haderslev, datter af smedemester H. Iversen;
g. m. slagtermester Kaj Iversen (død 1946); efter
ægtefællens død 1946 overtaget og videreført
dennes slagterforretning i Christiansfeld — der
er beliggende i Brødremenighedens historiske

A. C. Isaksen
slagtermester
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hus og er grundlagt 1785 og omfatter slagter
butik, pølsefabrik og slagteri (alt forpagtet af
Brødremenigheden).
Adr. Christiansfeld.
Firma: Anna Iversen, Brødrehusets Slagteri,
Christiansfeld.
Iversen, Carl, slagtermester; f. 16/2 1903 i
Holmsland, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Iver Iversen; g. 22/5 1927 m. Marie I., f. Jensen;
efter at have drevet handel overgået t. slagter
branchen, aflagt svendeprøve 1933, etabi. sig s.
selvstændig slagtermester m. forretning i Mel
lemgade, Ringkøbing 1926, overtaget nuværende
ejendom i Ringkøbing og indrettet slagterbutik
m. pølsemageri i samme 1938, ombygget og mo
derniseret forretningen 1949, driver sideløbende
kreaturhandel og -opdræt (græsning).
Adr. Bredgade 20, Ringkøbing.
Firma: Carl Iversen & Søn, Slagterforretning,
Bredgade 20, Ringkøbing.

Iversen, Carlos, slagtermester; f. 11/3 1909 i
Århus, søn af slagtermester Christian Iversen;
g. 29/5 1938 m. Ingeborg I., f. Steensen Jørgen
sen; udd. h. faderen 1923-27, svendebrev 1927,
svend 1927-45, optaget s. kompagnon i faderens
slagterforretning i Århus — der er grundlagt
1893 og sideløbende omfatter pølsemageri, røge
ri, kogeri og salteri — 1945; vareområde: kød og
viktualier en detail; medl. af best. f. Århus
Slagtermesterforening s. 1953, medl. af best. f.
sammes byggefond.
Adr. Frederiks Allé 125, Århus.
Firma: Chr. Iversen & Søn, Slagterforretning,
Frederiks Allé 125, Århus.

Iversen, Christian, slagtermester; f. 22/1 1879
i Århus, søn af slagtermester Carl Iversen; g.
3/4 1907 m. Kristine I., f. Andersen (død); udd.
h. slagtermester Jens Mathiasen, Århus 1893-97,
svend i lærevirksomheden 1897-1904, overtaget
samme — der er grundlagt af læremesteren
1893 — 1904, optaget sønnen Carlos Iversen s.
kompagnon i forretningen 1945.
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Adr. Frederiks Allé 125, Arhus.
Firma: Chr. Iversen & Søn, Slagterforretning,
Frederiks Allé 125, Arhus.
Iversen, H., slagtermester.
Adr. Vesterbrogade 148, Kbhvn. V.

H. P. Iversen
kreatureksportør
Grindsted

Tarm og Omegns Slagtermesterforening, skue
mester v. svendeprøver.
Adr. Storegade 20, Tarm.
Firma: Jens Iversen, Slagtermester, Store
gade 20, Tarm.

Iversen, Hans Peter, kreatureksportør; f. 8/8
1927 i Grindsted, Ribe amt, søn af slagtermester,
eksportør Lars Iversen; g. 31/1 1953 m. Gudrun
I., f. Lykke Sørensen; udd. og virket v. handel,
optaget s. kompagnon og opkøber i faderens
slagterforretning i Grindsted — der omfatter en
gros og eksportslagtning (6-800 kreaturer pr.
uge) på Grindsted off. Slagtehus & Eksport
slagteri A/S, Grindsted — 1947; medl. af best. f.
Grindsted off. Slagtehus & Eksportslagteri A/S,
Grindsted.
Adr. Toften, Grindsted.
Firma: Lars Iversen & Søn, En gros & Eks
portforretning, Det off. Slagtehus, Grindsted.

Iversen, Jens Thomsen, slagtermester; f. 7/6
1912 i Jels, Haderslev amt, søn af slagtermester
Thomas Thomsen; g. 23/11 1937 m. Hedvig I., f.
Lauritzen; udd. i faderens slagterforretning i
Jels 1926-30, frekventeret Jels tekniske Skole,
svend bl. a. i Holsted og i lærevirksomheden,
løst næringsbrev og overtaget sidstnævnte — der
omfatter butik, pølsemageri og slagtehus — 1937,
genn. årene ombygget og moderniseret forret
ningen; medl. af best. f. Sydjydsk Slagtermester
forening, skuemester i samme; næstkommande
rende i Jels frivillige brandvæsen.
Adr. Jels.
Firma: Jens Iversen, Slagteri & Pølsemageri,
Jels.

Iversen, Iver Pugflod, slagtermester; f. 8/12
1928 i Ringkøbing, søn af slagtermester Carl
Iversen; g. 20/3 1954 m. Ellinor I., f. Hansen;
udd. i faderens slagterforretning i Ringkøbing
1944-48, frekventeret Ringkøbing Handelsskole
og Teknologisk Institut, Kbhvn., svend bl. a.
h. slagtermestrene Ebbesen, Juelsminde og
Schmidt & Søn, Fredericia, optaget s. kompag
non i lærevirksomheden 1957.
Adr. Fjord Allé 17, Ringkøbing.
Firma: Carl Iversen & Søn, Slagterforretning,
Bredgade 20, Ringkøbing.

Iversen, Jens Thomsen, slagtermester; f. 9/3
1921 i Tyrstrup, Haderslev amt, søn af tømrer
Lauritz Thomsen Iversen; g. 27/6 1948 m. Astrid
T. I., f. Brøchner; udd. h. slagtermester Ths.
Iversen, Jels 1935-39, svendebrev 1939, svend
1939-53, overtaget nuværende slagterforretning
i Horsens — der er grundlagt 1915 og sideløbende
omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
1953; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Smedegade 93, Horsens.
Firma: Jens Iversen, Slagterforretning, Smede
gade 93, Horsens.

Iversen, Jens, slagtermester; f. 22/7 1915 i
Tarm, Ringkøbing amt, søn af slagtermester Ed
vard Iversen; g. 26/10 1947 m. Gerda I., f. Jen
sen; udd. i faderens slagterforretning i Tarm
1930-34, frekventeret Tarm tekniske Skole og
Teknologisk Institut, Kbhvn., svend i lærevirk
somheden, løst næringsbrev og overtaget sam
me — der omfatter butik, pølsemageri og slagte
hus — efter faderen 1947, genn. årene ombygget
og moderniseret forretningen; revisor i Skjern,

Iversen, Jørgen, slagtermester; f. 11/1 1932 i
Ringkøbing, søn af slagtermester Carl Iversen;
g. 28/3 1954 m. Lilly I., f. Jensen; udd. h. faderen
1948-52, svendebrev 1952, svend 1952-55, bestyrer
af Løgstør Andels-Svineslagteri’s Udsalg, Løgstør
1957.
Adr. Østerbrogade 8, Løgstør.
Firma: Slagteriets Udsalg, Østerbrogade 8,
Løgstør.
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I. P. Iversen
slagtermester
Ringkøbing

J. T. Iversen
slagtermester
Jels

J. Iversen
slagtermester
Tarm

Iversen, Knud, slagtermester; f. 10/4 1911 i
Gudhjem, søn af skræddermester Lars Iversen;
g. 7/10 1940 m. Ruth Ragnhild Margrethe Løwe
I., f. Knudsen; udi. h. slagtermester Sofus Pihl,
Gudhjem 1929, svend i lærevirksomheden, over
taget samme 1947.
Adr. Brøddegade, Gudhjem.
Firma: Knud Iversen, Slagtermester, Brødde
gade, Gudhjem.
Iversen, Knud, grosserer, kommissionær; f. 4/8
1915 i Nykøbing M., søn af direktør Iver Iversen;
g. 27/5 1941 m. Kamma I., f. Vejle; realeksm.
(Nykøbing M. Realskole) 1931, udd. i handelsog kontorvirksomhed på Morsø Andelsslagteri,
Nykøbing M., sen. all round udd. i slagteriets
forskellige afdelinger t. 1941, studie- og arbejds
ophold i England 1935 og i Tyskland 1939, med
indehaver af firmaet Thingvad & Tougaard,
Kbhvn. 1941, eneindehaver af samme s. 1952;
vareområde: fedevarer en gros.
Adr. Solsortvej 25, Kbhvn. F.
Firma: Kn. Iversen (Thingvad & Tougaard’s
Eftf.), Fedevarer en gros, Flaskehallen, Kød
byen, Kbhvn. V.

Iversen, Lars, slagtermester, eksportør; f. 20/9
1901 i Skovlund, Ansager sogn, Ribe amt, søn af
slagtermester Jens Iversen; g. 25/8 1923 m. Jo
hanne I., f. Mikkelsen; udd. h. faderen 1915-19,
derefter svend h. faderen — der drev slagterfor
retning i Skovlund og Grindsted, drevet slagter
forretning i Grindsted sammen m. faderen 192437, overtaget samme — der omfatter en gros og
eksportslagtning (6-800 kreaturer pr. uge) på
Grindsted off. Slagtehus & Eksportslagteri A/S,
Grindsted — f. egen regning 1937, optaget søn
nen Hans Peter Iversen s. kompagnon og op
køber i forretningen 1947; formd. f. Midtjydsk
Slagtermesterforening, medl. af best. f. Ribe
Amts Kreaturhandlerforening, f. Eksportsamlestalden, Grindsted og f. Grindsted off. Slagtehus
& Eksportslagteri A/S, Grindsted.
Adr. Vestergade 15, Grindsted.
Firma: Lars Iversen & Søn, En gros & Eksport
forretning, Vestergade 15, Grindsted.

J. T. Iversen
slagtermester
Horsens

Iversen, Laurids Sønderby, slagtermester; f.
29/10 1923 i Fjelstervang, Ribe amt, søn af slag
termester Iver Iversen; g. 1951 m. Esther I., f.
Jensen; udd. dels h. faderen og dels h. slagter
mestrene Fr. Eriksen, Brande, Ingemann Chri
stensen, Bording og Mortensen, Varde 1939-43,
svendeprøve (Varde), frekventeret Teknologisk
Institut, Kbhvn. 1946, svend i faderens slagter
forretning i Fjelstervang, overtaget samme efter
faderens død 1947, i kompagni m. søsteren frk.
Thyra Iversen overtaget slagtermester Schauer’s
forretning i Fredericia — der sideløbende om
fatter pølsemageri — 1954.
Adr. Johan Jensens Allé 1 A, Fredericia.
Firma: T. & L. Iversen, Slagterforretning,
Indre Ringvej 63 B, Fredericia.
Iversen, Svend, slagtermester; f. 21/10 1921 i
Varde, søn af slagteriarbejder Iver Iversen; g.
1942 m. Elly I., f. Østergaard; udd. h. slagter
mester Heinrich Poulsen, Varde 1935-39, frekven
teret Varde tekniske Skole og Teknologisk In
stituts fagkursus, Kbhvn., svend bl. a. h. slag
termester Svend Vad, Esbjerg (6% år) og i Varde
Svineslagteri A/S, Varde (4 år), løst næringsbrev
og overtaget nuværende slagterforretning i Es
bjerg 1953; medstifter af Esbjerg Slagterfagskole.
Adr. Birkedals Allé 4, Esbjerg.
Firma: Slagterforretningen »Kom«, Danmarks
gade 43, Esbjerg.

Iversen, Svend, slagtermester; f. 3/8 1921 i
Aby sogn, Hjørring amt, søn af slagtermester
Søren Iversen; g. 24/6 1945 m. Maren I., f. Pe
dersen; udi. i faderens slagterforretning i Frø
strup 1939, etabl. sig s. selvstændig slagtermester
i Moseby, Jetsmark kommune 1945, indehaver af
nuværende slagterforretning i Frøstrup s. 1946.
Adr. Frøstrup.
Firma: Svend Iversen, Slagtermester, Frøstrup.
Iversen, Thyra, slagtermester; f. 16/5 1919 i
Fjelstervang, Ribe amt, datter af slagtermester
Iver Iversen; udd. h. faderen, ansat i Løgstør
Slagteriudsalg, Løgstør og h. slagtermestrene
Brdr. Mortensen, Herning, Olsen, Ølgod og A.
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J. Iversen
slagtermester
Løgstør

K. Iversen
grosserer, kommissionær
Kbhvn. V.

Schmidt, Fredericia, i kompagni m. broderen
slagtermester Laurids Sønderby Iversen over
taget slagtermester Schauer’s forretning i Fre
dericia 1954.
Adr. Nørrebrogade 77, Fredericia.
Firma: T. & L. Iversen, Slagterforretning,
Indre Ringvej 63 B, Fredericia.

Jacobsen, Aage, slagtermester; f. 17/8 1903 i
Tullebølle, Langeland, søn af skovfoged, boels
mand Hans Jensen Jacobsen; g. 1923 m. Eleo
nora J., f. Christensen; udd. v. landvæsen, ansat
h. slagtermestrene Johs. Hansen og Vald. Chri
stensen — begge Kirkeby 1923-25, etabi. sig s.
selvstændig slagtermester i Rudme 1925, flyttet
forretningen t. egen ejendom i Rudme 1934, kø
rer sideløbende landtur, tidl. en gros slagter i
Svendborg; medl. af best. f. Fyns Stifts Kreaturhandlerforening s. 1952; formd. f. huslejenævnet
i Rudme s. 1948, medl. af best. f. Rudme Andels
kasse s. 1952; hobby: travsport m. egen stald.
Adr. Rudme.
Firma: Rudme Slagterforretning v. Aage Ja
cobsen, Rudme.

Jacobsen, Aage Ellegaard, slagtermester; f.
26/11 1904 i Kbhvn., søn af slagtermester C. A.
Ellegaard Jacobsen; g. m. Magda E. J., f. Fjell;
udi. i faderens slagterforretning i Gentofte 1926,
overtaget samme 1930; formd. f. Slagtermester
foreningen f. Gentofte og Omegn s. 1954.
Adr. Middelf artvej 19, Gentofte.
Firma: Aa. Ellegaard Jacobsen, Slagtermester,
Gentoftegade 68, Gentofte.
Jacobsen, Alfred, slagtermester; f. 27/8 1906 i
Hvam, Viborg amt, søn af slagtermester, kreatur
handler Niels Jacobsen; g. 10/12 1933 m. Gerda
J., f. Christensen; udd. dels h. faderen 1920-22
og dels h. slagtermester Würtzner, Viborg 192224, svend h. slagtermestrene Sørensen, Thisted,
N. Andersen, Viborg og Hylleborg, Almind, på
begyndt torve- og landhandel samt handel m.
levende kreaturer i Viborg 1929, etabi. sig s.
selvstændig slagtermester i Ølholm 1933, inde
haver af Ølholm Slagterforretning, Ølholm 1933-

S. Iversen
slagtermester
Frøstrup

A. Jacobsen
slagtermester
Vejle

56, overtaget slagtermester G. Fogh Jensen’s for
retning i Vejle 1956; hobby: lystfiskeri.
Adr. Kolding Landevej 60, Vejle.
Firma: A. Jacobsen, Slagtermester, Kolding
Landevej 60, Vejle.
Jacobsen, Arne Peter, slagtermester; f. 29/1
1917 i Gerrild, Randers amt, søn af pedel Jens
Jacobsen; g. 29/6 1946 m. Lillian J., f. Borgen
Christiansen; udd. h. slagtermester K. Nisted,
Århus 1932-36, svendebrev 1936, svend h. lære
mesteren 1936-40, mestersvend h. samme 1940-52,
grundlagt nuværende slagterforretning — der
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — i egen nyopført ejendom i Højbjerg
1952; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Rosenvangs Allé 186, Højbjerg.
Firma: A. P. Jacobsen, Slagtermester, Rosen
vangs Allé 186, Højbjerg.

Jacobsen, Bent Poul, slagtermester; f. 13/11
1931 i Kbhvn., søn af slagtermester Poul Peter
Jacobsen; g. 19/11 1955 m. Lis J., f. Aare Olsen;
udd. i faderens slagterforretning i Gundsømagle
1946-50, overtaget samme 1955, svendeprøve 1950.
Adr. Gundsømagle pr. Roskilde.
Firma: Bent Poul Jacobsen, Slagtermester,
Gundsømagle pr. Roskilde.

Jacobsen, Børge, slagtermester; f. 13/9 1923 i
Skive, søn af smedemester Jacob Peter Jacob
sen; udd. i handel, udd. s. butikssvend h. slag
termester Magnus Jacobsen, Skive 1950-54,
grundlagt (forpagtet) nuværende slagterforret
ning i Skive 1954; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Tværgade 14, Skive.
Firma: Slagterforretningen, Aage Nielsens Vej
4, Skive.
Jacobsen, Edmund, slagtermester; f. 11/2 1901
i Dalum sogn, Odense amt, søn af malersvend
Edmund Carl Rudy Jacobsen; g. 30/9 1928 m. Ol
ga J., f. Nielsen; udi. h. slagtermester P. Mogen
sen, Hillerød 1918, etabi. sig s. selvstændig slag
termester i Søborg 1935.
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E. M. Jacobsen
slagtermester
Vejle

Adr. Søborg Hovedgade 87, Søborg.
Firma: Edm. Jacobsen & Co., Slagterforret
ning, Søborg Hovedgade 87, Søborg.

G. F. Jacobsen
slagtermester
Frederikshavn

Adr. Ormslevvej 39, Viby J.
Firma: Søgaard’s Kødudsalg, Stenkildeparken,
Ormslevvej 27, Viby J.

Jacobsen, Egon Møller, slagtermester; f. 10/4
1913 i Vejle, søn af bestyrer Johannes Jacobsen;
g. 12/5 1934 m. Rie M. J., f. Jensen; udd. h.
slagtermester Erik Jensen, Vejle 1928-32, svende
prøve (Vejle), svend h. slagtermestrene Rs. Jen
sen, H. Kølin og H. Christensen — alle Vejle,
grundlagt nuværende slagterforretning i Vejle —
der sideløbende omfatter pølsemageri — 1955.
Adr. Elsdyrvej 12, Vejle.
Firma: Nørremarkens Slagter v. E. Møller Ja
cobsen, Elsdyrvej 8, Vejle.
Jacobsen, Gustav Frederik, slagtermester; f.
21/8 1904 i Thisted, søn af lagerforvalter Jacob
Jacobsen; g. 27/4 1930 m. Lilli J., f. Marquard;
udd. h. slagtermestrene Agerholm & Søn, Thi
sted 1919-23, svend h. slagtermester Chr. Sieborg,
Kbhvn. (10 år), overtaget sidstnævntes forretning
1934, drevet samme t. 1947, overtaget slagterme
strene Agerholm & Søn’s forretning i Thisted
1947, drevet samme t. 1953, indehaver af slagter
forretning i Vejgård pr. Alborg (1% år), inde
haver af nuværende slagterforretning i Frede
rikshavn s. 1955.
Adr. Kalkværksvej 9 A, Frederikshavn.
Firma: Gustav Jacobsen, Slagtermester, Kalk
værksvej 9 A, Frederikshavn.

Jacobsen, Henry, direktør.
Firma: Kolding Eksportslagteri A/S, Havnen,
Kolding.
Jacobsen, Hjalmar Søgaard, slagtermester; f.
2/6 1909 i Ranum, Alborg amt; g. 30/12 1934 m.
Karla S. J., f. Christensen; udd. h. slagtermester
C. Jørgensen, Løgstør 1925-29, svendebrev 1929,
svend i Alborg 1929-30, etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Ranum 1930, selvstændig slagter
mester i Arhus 1937-55, grundlagt nuværende
slagterforretning i Viby J. 1955; vareområde:
kød og viktualier en detail samt dybfrossen fjer
kræ.

Jacobsen, Jens Christian, slagtermester; f. 14/4
1913 i Bedsted, Thisted amt, søn af sadelmager
Chresten Jacobsen; g. 13/5 1938 m. Ellen J., f.
Nielsen; udd. h. slagtermester A. C. Poulsen,
Bedsted 1928-32, svend bl. a. h. slagtermester
Ingvard Rasmussen, Århus, mesterprøve (Ringe
off. Slagtehus, Ringe) 1938, etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Gettrup 1946.
Adr. Gettrup.
Firma: J. Chr. Jacobsen, Slagtermester,
Gettrup.

Jacobsen, Jens Rønde, slagtermester; f. 25/7
1889 i Herskind, Arhus amt, søn af slagtermester
Anton Marius Jacobsen; g. 24/12 1912 m. Anne
Mette J., f. Sørensen Gammelgaard; udd. h.
slagtermester P. M. Jensen, Århus 1905-09, over
taget faderens slagterforretning i Herskind 1912,
selvstændig slagtermester i Galten 1914-24 og i
Århus 1924-27, indehaver af forskellige slagter
forretninger i Odense s. 1927, overtaget slagter
mester Holger Larsen’s en gros forretning i
Odense 1944, overtaget nuværende slagterforret
ning i Odense efter slagtermester Aage Christen
sen 1949.
Adr. Brogade 1, Odense.
Firma: J. Rønde Jacobsen, Slagtermester,
Kongensgade 57, Odense.
Jacobsen, Kaj, slagtermester; f. 17/4 1928 i
Nykøbing F., søn af murermester Ludvig Jacob
sen; g. 4/8 1951 m. Ragnhild J., f. Høj; udd. h.
slagtermester Rich. Nielsen, Sakskøbing 1942-46,
svend h. slagtermestrene Alfr. Lindhardsen,
Stokkemarke og Poul Pedersen, Maribo samt h.
læremesteren, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Rørbæk pr. Sakskøbing 1954.
Adr. Nykøbingvej 14, Rørbæk pr. Sakskøbing.
Firma: Kaj Jacobsen, Rørbæk Slagterforret
ning, Nykøbingvej 14, Rørbæk pr. Sakskøbing.
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H. S. Jacobsen
slagtermester
Viby J.

J. C. Jacobsen
slagtermester
Gettrup

K. S. Jacobsen
slagtermester
Frederikshavn

Jacobsen, Karl Slynge, slagtermester, viktualiehandler; f. 13/12 1921 i Sindal, Hjørring amt,
søn af gårdejer Thorvald Jacobsen; g. 16/5 1953
m. Gudrun J., f. Uggerhøj; udd. i handel, etabl.
sig s. selvstændig viktualiehandler 1948.
Adr. Danmarksgade 23, Frederikshavn.
Firma: Viktualieforretningen »Nanna«, Dan
marksgade 23, Frederikshavn.
Jacobsen, Knud Westy, opkøber; f. 23/5 1918 i
Simmerbølle, Svendborg amt, søn af osteekspor
tør Jacob Westy Jacobsen; g. 11/7 1942 m. Anna
J., f. Cornett; student, frekventeret Niels Brock’s
Handelsskole, Kbhvn., udd. v. kreaturhandel i
firmaet Carl Parelius, Åbenrå (8 år), ansat i
Lundgaard’s Eksportkompagni, Struer s. 1945,
opkøber på de forskellige jydske markeder, fore
står sortering af kød på Holstebro Kreaturslag
teri og en del af handelen m. de forskellige
europæiske firmaer.
Adr. Stationsvej 34, Holstebro.
Firma: K. Westy Jacobsen, Opkøber, Lund
gaard’s Eksportkompagni, Stationsvej 34, Hol
stebro.

Jacobsen, Magnus, slagtermester; f. 11/4 1917 i
Skive, søn af smedemester Jens Peter Jacobsen;
g. 9/1 1944 m. Ruth Marie J., f. Andersen Viborg;
udd. h. slagtermester Marius Jensen, Skive 193135, svendebrev 1935, svend i lærevirksomheden
1935-41, overtaget nuværende slagterforretning i
Skive 1941, sideløbende grundlagt slagterforret
ning Aage Nielsens Vej 4, Skive (bortforpagtet)
1954; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Aage Nielsens Vej 4, Skive.
Firma: Frederiksgades Slagterforretning, Mag
nus Jacobsen, Frederiksgade 3, Skive.
Jacobsen, Martin Vestergaard, slagtermester;
f. 15/9 1924 i Skovsgård, Hjørring amt, søn af
gårdejer Christian Ole Jacobsen; g. 15/3 1954 m.
Ester V. J., f. Koustrup; udd. h. slagtermester
Chr. Knudsen, Skovsgård 1947-51, svend 1951-52,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester 1952, over
taget nuværende slagterforretning i Flauenskjold

K. W. Jacobsen
opkøber
Holstebro

— der omfatter moderne butik, pølsemageri og
slagtehus — 1953.
Adr. Skolegade 6, Flauenskjold.
Firma: Flauenskjold Slagterforretning v. M.
Vestergaard Jacobsen, Skolegade 6, Flauenskjold.
Jacobsen, Peter Nicolay, slagtermester; f. 29/9
1904 i Jels, Haderslev amt, søn af købmand Peter
Christian Jacobsen; g. 21/4 1935 m. Anna Elisa
beth J., f. Kratzsch; udd. h. slagtermester P.
Madsen, Gram, svendebrev 1926, ansat h. slag
termester Paul Thierbach, Haderslev t. 1928 og
h. slagtermester Jens Bendixen, Augustenborg t.
1929, derefter pølsemager h. »Dalldal«, Amager
brogade 13, Kbhvn. S., i kompagni m. broderen
slagtermester Andreas Jacobsen overtaget nævn
te forretning 1930, sideløbende grundlagt en gros
forretning Englandsvej 35, Kbhvn. S., startet
detailforretning samme sted 1948 og udvidet
samme t. nuværende udseende 1950.
Adr. Ove Billes Vej 17, Kbhvn. S.
Firma: P. N. Jacobsen, Slagtermester, Eng
landsvej 35, Kbhvn. S.

Jacobsen, Poul Peter, slagtermester; f. 11/1 1889
i Stevns, Præstø amt, søn af slagtermester Peter
Jacobsen; g. 17/2 1916 m. Valborg J., f. Hansen;
udd. h. slagtermestrene Hans Enoksen og Lang,
Ølby 1905-12, arbejdsophold i U.S.A. 1912-14,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Gundsømagle 1914; genn. ca. 30 år medl. af best. f. Fre
derikssund og Omegns Slagtermesterforening,
genn. 4 år formd. f. samme; tidl. medl. af Gundsømagle sogneråd.
Adr. Gundsømagle pr. Roskilde.
Firma: Bent Poul Jacobsen, Slagtermester,
Gundsømagle pr. Roskilde.
Jacobsen, Sv., forvalter.
Firma: Skive Andelsslagteri, Skive.
Jacobsen, Svend Olaf Hakon, slagtermester; f.
7/12 1907 i Arhus, søn af børstenbinder Morten
Jacobsen; g. 1/6 1955 m. Ketty J., f. Johansen;
udd. h. slagtermester N. C. Nielsen, Århus 1924-
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M. V. Jacobsen
slagtermester
Flauen skjold

S. O. H. Jacobsen
slagtermester
Odder

P. P. Jacobsen
slagtermester
Gundsømagle

T. J. Jacobsen
slagtermester
Skive

28, svendebrev 1928, svend h. slagtermester Ste
ger, Viby J. 1928-29 og h. slagtermester Jørgen
Christensen, Arhus 1929-30, slagtersvend og pøl
semager på Odder Andels-Svineslagteri, Odder
1930-38, bestyrer af sidstnævntes udsalg i Odder
1938; medl. af best. f. Odder og Omegns Slagter
mesterforening s. 1940, kasserer i samme s. 1948.
Adr. Rosensgade 5-7, Odder.
Firma: Odder Andels-Svineslagteri’s Udsalg,
Rosensgade 5-7, Odder.

Arndt, Allingåbro 1943-47, svendebrev 1947, svend
1947-51, overtaget nuværende slagterforretning i
Ørum Sønderlyng — der er grundlagt 1932 og
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1951; vareområde: kød og viktualier
en detail fra butik og vogn; formd. f. Ørum Søn
derlyng Borger- og Håndværkerforening.
Adr. Ørum Sønderlyng.
Firma: Vagn Jacobsen, Slagtermester, Ørum
Sønderlyng.

Jacobsen, Thomas Jeldtoft, slagtermester; f.
16/7 1921 i Lem, Viborg amt, søn af slagtermester
Thomas Jacobsen; g. 25/12 1945 m. Elly J., f.
Raun Krejberg; udd. dels h. faderen og dels h.
slagtermester Gerh. Jacobsen, Nørre Nebel 193539, svendeprøve m. ros 1939, svend 1939-48, svend
h. slagtermester Møller Andersen, Skive 1948-56,
overtaget nuværende slagterforretning i Skive —
der sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1956; vareområde: kød og
viktualier en detail; faglærer v. Skive tekniske
Skole s. 1951, undervist i slagtning 1951-56.
Adr. Brårupvej 55, Skive.
Firma: Th. Jacobsen, Slagterforretning, Brå
rupvej 55, Skive.

Jagd, Svend Aage Binzer, slagtermester; f.
21/12 1902 i Fredericia, søn af slagtermester Hans
Jacob Henriksen Jagd; g. 8/11 1925 m. Erna J.,
f. Møller; udd. i faderens slagterforretning i
Fredericia 1917-21, aflagt svendeprøve i Frede
ricia (tilfredsstillende og veludført arbejde),
svend og sen. mestersvend i lærevirksomheden,
optaget s. kompagnon i samme 1925 overtaget
forretningen — der er grundlagt af faderen 1901
og sideløbende omfatter pølsemageri — f. egen
regning 1946; sekretær i Fredericia Slagterme
sterforening t. 1956; hobby: sang.
Adr. Købmagergade 31, Fredericia.
Firma: Svend Jagd, Slagtermester, Købmager
gade 31, Fredericia.

Jacobsen, Torben Naogi Hamilton, slagterme
ster; f. 23/10 1908 i Kbhvn., søn af gårdejer Peter
Jacobsen; g. 10/12 1948 m. Neel J., f. Gertsen;
udd. dels h. slagtermester Vald. Petersen, Birke
rød og dels h. slagtermester V. Torndyb Jensen,
Kbhvn., svend h. slagtermester Chr. Hansen,
Frdbg., etabi. sig s. selvstændig slagtermester i
Kbhvn. 1933, selvstændig slagtermester i Tårnby
1934, indehaver af nuværende slagterforretning
i Hellerup s. 1947; formd. f. Foreningen af Trav
hesteejere.
Adr. Nørrebrogade 186, Kbhvn. N.
Firma: Torben Jacobsen, Slagtermester, Strand
vejen 132 A, Hellerup.

Jahns, Vilhelm H., slagtermester; f. 3/8 1908 i
Kbhvn., søn af værkmester v. H.t.K. Carl Chri
stian Ambrosius Jahns; g. 4/6 1933 m. Edith J.,
f. Haumann Nielsen; udi. h. onkelen slagterme
ster P. H. Jahns, Kbhvn. 1927, overtaget lære
virksomheden 1933, grundlagt nuværende slag
terforretning i Kbhvn. 1939.
Adr. Røde Mellemvej 12, Kbhvn. S.
Firma: V. H. Jahns, Slagtermester, Røde Mel
lemvej 46, Kbhvn. S.

Jacobsen, Vagn Nielsen, slagtermester; f. 8/11
1926 i Hammershøj, Viborg amt, søn af rentier
Anthon Marius Jacobsen; g. 3/9 1951 m. Carla
Marie J., f. Poulsen; udd. h. slagtermester Alfr.

Jakobsen, Arne Christian, slagtermester; f.
14/4 1909 i Esbjerg, søn af slagtermester Jakob
Jakobsen; g. 13/8 1939 m. Andrea J., f. Hansen;
udd. i faderens slagterforretning i Esbjerg 1927-

Jakobsen, Aage, slagtermester.
Firma: Aage Jakobsen, Slagtermester, Frede
ricia.
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31, frekventeret Teknologisk Institut, Kbhvn.,
svend i lærevirksomheden, overtaget samme —
der er grundlagt af faderen 1908 — 1939, ombyg
get og moderniseret forretningen 1950.
Adr. Storegade 187, Esbjerg.
Firma: Arne Jakobsen, Slagtermester, Store
gade 187, Esbjerg.

Jakobsen, Hildur, slagtermester; f. 22/8 1900 i
Arhus, søn af slagtermester Søren Andersen Ja
kobsen; g. 21/12 1933 m. Dagny J., f. Pedersen;
udd. h. slagtermester Sigvard Jakobsen, Balle
1917-21, svendebrev 1921, svend 1921-26, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Arhus 1927,
overtaget nuværende slagterforretning i Arhus
— der sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1927; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Klostergade 68, Århus.
Firma: Hildur Jakobsen, Kød & Pålæg, GI.
Munkegade 2, Arhus.
Jakobsen, Niels Ove, slagtermester; f. 10/9 1918
i Sindal, Hjørring amt, søn af lærer Niels Ja
kobsen; g. 30/11 1944 m. Eli J., f. Hesselholt; udd.
i handels- og kontorvirksomhed, sen. overgået
t. slagterbranchen, løst næringsbrev og overtaget
nuværende slagterforretning i Sindal — der om
fatter butik, pølsemageri og slagtehus og tidl.
blev drevet af ægtefællen f. forældrene — 1944;
medl. af best. f. Hjørring og Omegns Slagter
mesterforening.
Adr. Nørregade 23, Sindal.
Firma: N. O. Jakobsen, Slagterforretning,
Nørregade 23, Sindal.

Jakobsen, Peder, slagtermester.
Firma: P. Jakobsen, Slagterforretning, Vind
blæs.
Jakobsen, Richard Eide, forretningsfører, in
spektør; f. 27/1 1917 i Arhus, søn af smed Mar
tin P. Jakobsen; g. 21/11 1942 m. Edith Marie E.
J., f. Bodal; udd. s. kok på forskellige hoteller,
fageksm. (Ålborg Kokkeskole), viktualiehandler
i Køge 1942-57; formd. f. Køge Viktualiehandler-

A. C. Jakobsen
slagtermester
Esbjerg

forening 1943-57, formd. f. Detailhandlerforenin
gen f. Slagtere og Viktualiehandlere 1950-57, red
aktør af bladet »Viktualiehandleren« 1948-57;
forretningsfører f. Høkerforeningen i Kbhvn. s.
1957, inspektør og lærer v. Høkerforeningen’s
Fagskole, Kbhvn., forretningsfører f. Høkerfor
eningen’s gensidige Tyveriforsikring.
Adr. Lipkesgade 16, Kbhvn. 0.
Firma: Høkerforeningen i Kbhvn., Lipkesgade
14, Kbhvn. 0.
Jakobsen, Sigvard, slagtermester; f. 21/9 1892
i Østbirk, Skanderborg amt, søn af slagtermester
Søren Jakobsen; g. 16/1 1937 m. Gertrud J., f.
Geissler; udd. h. slagtermester Steensen, Hor
sens 1906-09, svendebrev 1909, svend 1909-17,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Horsens
1917, sideløbende overtaget slagterforretning i
Århus 1922, ejer af Estvadgård Hovedgård v.
Skive 1931-40 og af Søndergård v. Arhus 1940-48,
overtaget nuværende slagterforretning i Balle —
der sideløbende omfatter slagtehus og pølse
fabrik — 1948; vareområde: kød og viktualier en
detail; driver sideløbende kreaturhandel.
Adr. Balle.
Firma: Balle Kødforsyning v. S. Jakobsen,
Balle.

Jansen, Carl Johan, slagtermester; f. 30/5 1914
i Pandrup, Hjørring amt, søn af slagtermester
Peder Jansen; g. 28/1 1940 m. Else J., f. Jørgen
sen; udd. h. faderen 1928-32, frekventeret Pan
drup tekniske Skole og Teknologisk Institut,
Kbhvn., svend bl. a. i A/S Slagteriernes Central,
Kbhvn. og i faderens slagterforretning i Pan
drup, overtaget sidstnævnte — der omfatter bu
tik, pølsemageri og slagtehus samt filial i Blok
hus — 1940, genn. årene ombygget og moderni
seret forretningen; medl. af best. f. Vestvendsyssel Slagtermesterforening, skuemester v.
svendeprøver, formd. f. Sammenslutningen af
Slagtermestre i Vendsyssel.
Adr. Bredgade 3, Pandrup.
Firma: P. Jansen & Søn, Slagterforretning,
Bredgade 3, Pandrup.
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Jansen, Peter, slagtermester, kreaturhandler;
f. 17/6 1875 i Sønderborg, søn af skipper Chri
stian Jansen, g. 1899 m. Lilly J., f. Petersen;
udd. h. slagtermester Mikkelsen, Sønderborg
1890-93, svend i Tyskland og Danmark, etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Sønderborg 1898,
sen. udelukkende drevet kreaturhandel; genn.
en årrække formd. f. Sønderborg og Omegns
Slagtermesterforening.
Adr. Hilmar Finsens Gade 9, Sønderborg.
Firma: P. Jansen, Kreaturhandler, Hilmar Fin
sens Gade 9, Sønderborg.

Jarding, Knud Waldemar, slagtermester; f. 15/7
1908 i Frederikshavn, søn af slagtermester Carl
Jarding; g. 11/11 1934 m. Erna J., f. Petersen;
udd. i handel, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester 1936.
Adr. Barfredsvej 3, Frederikshavn.
Firma: K. W. Jarding, Slagtermester, Bar
fredsvej 3, Frederikshavn.

Jensen, Aage, pølsefabrikant; f. 22/7 1916 i
Horsens, søn af købmand Rasmus Jensen; g. 17/9
1939 m. Erna J., f. Sørensen; udd. h. slagterme
ster Rasmus Brønd, Horsens, svendeprøve m.
ros 1934, svend på Konservesfabrikken D.A.K.,
Roskilde 1934-35, eksportsvend på Horsens off.
Slagtehus, Horsens 1935-44, eksportsvend h. en
gros slagter Ejnar Henningsen, Horsens 1944-50,
grundlagt nuværende virksomhed i Horsens —
der omfatter fabrikation af spegepølser — 1950,
lejet fabrikslokaler i Horsens 1951, opført nu
værende fabriksbygning i Horsens 1952 og ud
videt samme 1953.
Adr. Enggade 15, Horsens.
Firma: Aage Jensen’s Pølsefabrik, Fussingsvej
13, Horsens.
Jensen, Aksel, slagtermester; f. 18/3 1899 i
Vejle, søn af slagter Anton Jensen; g. 22/8 1920
m. Jenny J., f. Andersen; udd. på Vejle & Om
egns Andels-Svineslagteri, Vejle 1913-17, svende
prøve (Vejle), frekventeret Teknologisk Institut,
Kbhvn. 1922, svend h. slagtermester Anton Ove
sen, Arhus og h. faderen, etabl. sig s. selvstæn

P. Jansen
slagtermester,
kreaturhandler
Sønderborg

dig slagtermester i Vejle 1920, i kompagni m.
faderen 1921-23; medl. af best. f. Vejle Slagter
mesterforening.
Adr. Grejsdalsvej 8, Vejle.
Firma: Kødbørsen v. Aksel Jensen, Grejsdals
vej 2, Vejle.
Jensen, Aksel, slagtermester; f. 18/2 1904 i Gud
bjerg, Svendborg amt, søn af møller, gårdejer
Hans Frederik Jensen; g. 1938 m. Erna J., f.
Poulsen; udd. v. landvæsen, udd. s. slagter dels
h. slagtermester Kierstein, Gudbjerg 1922-23 og
dels h. slagtermester Petersen, Holmstrup 192325, svend bl. a. h. sidstnævnte og h. slagterme
ster Sv. Ottesen, Trunderup, påbegyndt handel
m. levende kreaturer 1928 og landhandel fra
vogn 1930, opført nuværende slagterforretning i
Tårup pr. Frørup 1938, ombygget og modernise
ret samme — der sideløbende omfatter pølse
mageri samt landtur — 1955; hobby: travsport og
fodbold.
Adr. Tårup pr. Frørup.
Firma: Tårup Slagterforretning v. Aksel Jen
sen, Tårup pr. Frørup.
Jensen, Aksel Aage Børge, slagtermester; f.
8/6 1916 i Slagelse, søn af slagtermester Jens
Peter Jensen; g. 31/5 1939 m. Hedvig J., f. Olsen;
udd. h. slagtermester Johs. Petersen, Slagelse
1930-34, svend h. læremesteren og h. slagterme
ster Laur. Davidsen, Hedehusene, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Baldersbrønde 1938,
selvstændig slagtermester i Hedehusene s. 1945.
Adr. Vandværksvej 2, Hedehusene.
Firma: Aksel Jensen, Slagtermester, Vand
værksvej 2, Hedehusene.
Jensen, Aksel Christian, slagtermester; f. 20/9
1909 i Tårs, Hjørring amt, søn af slagtermester
Peter Jensen; g. 18/4 1933 m. Agnes J., f. Peder
sen; oprindelig udd. indenfor anden branche,
udd. s. slagter h. faderen og h. slagtermester Ja
nus Jensen, Hjørring, optaget s. kompagnon i
faderens slagterforretning i Hjørring 1931, sen.
overtaget samme f. egen regning, genn. årene
udvidet og moderniseret forretningen.
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Adr. Nørregade 15, Hjørring.
Firma: Aksel Jensen, Slagterforretning, Nørre
gade 15, Hjørring.

Jensen, Alfred, slagtermester; f. 1/1 1895 i
Fræer, Alborg amt, søn af slagtermester Jens
Jensen; g. 24/11 1924 m. Kirstine J., f. Jensen;
udd. h. slagtermester Carl Jensen, Ålborg 190912, svendebrev 1912, svend i U.S.A. 1912-18,
kreaturhandler i Danmark 1918-20, etabi. sig s.
selvstændig slagtermester i Alborg 1920, over
taget nuværende ejendom m. tilhørende slagter
forretning i Ålborg — der sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1930;
vareområde: kød og viktualier en detail; genn.
en årrække medl. af best. f. Ålborg og Nørre
sundby Slagtermesterforening, genn. en årrække
skuemester v. svendeprøver i Ålborg amt; medl.
af Odd-Fellow Ordenen i Danmark.
Adr. Boulevarden 24, Ålborg.
Firma: Kødhallen, Alfred Jensen, Boulevarden
24, Ålborg.
Jensen, Alfred, slagtermester; f. 8/2 1898 i Må
bjerg, Ringkøbing amt, søn af slagtermester Jens
Peder Jensen; g. 25/8 1936 m. Anna Margrethe
J., f. Andersen; udd. h. slagtermester Robert
Wegner, Holstebro 1912-16, svend bl. a. h. lære
mesteren (ialt 8 år) og på Give & Omegns Svine
slagteri A/S, Give (ca. 15 år), løst næringsbrev
og overtaget nuværende slagterforretning i Vorbasse — der omfatter butik, pølsemageri og slag
tehus — 1946, genn. årene ombygget og moder
niseret samme.
Adr. Vorbasse.
Firma: Vorbasse Slagterforretning, Vorbasse.
Jensen, Anders Aagaard, slagtermester; f. 18/2
1882 i Silkeborg, søn af slagtermester Anders
Christian Jensen; g. 1/11 1908 m. Anna Aa. J.,
f. Andersen; udd. h. faderen 1896-1900, svende
brev 1900, svend bl. a. i Hjørring og Roskilde
1900-08, mester på Silkeborg Andels-Svineslagteri’s pølsefabrik, Silkeborg 1908-12, grundlagt
slagterforretning i Silkeborg 1912, afhændet

A. C. Jensen
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samme t. sønnen Erik Aagaard Jensen 1955;
genn. en årrække medl. af best. f. Silkeborg og
Omegns Slagtermesterforening, genn. 12 år medl.
af Silkeborg byråd, genn. 8 år medl. af Silke
borg ligningskommission.
Adr. Nygade 41, Silkeborg.
Firma: E. Aagaard Jensen, Slagtermester, Ny
gade 41, Silkeborg.
Jensen, Anders Christian, slagtermester; f. 26/3
1894 i Rødvig, Præstø amt, søn af formand v.
havnen Jens Christian Jensen; udd. h. slagter
mester P. Dam, Lysabild, Als 1909-13, svende
brev 1913, svend 1913-20, ekspedient på Horsens
Andels-Svineslagteri, Horsens 1920-25, grundlagt
nuværende slagterforretning i Horsens — der
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1925, optaget sønnen Jens Vagn
Lerche Jensen s. kompagnon i samme 1951; vare
område: kød og viktualier en detail; genn. en
årrække formd. f. Horsens og Omegns Slagter
mesterforening.
Adr. Houmannsgade 1, Horsens.
Firma: Chr. Jensen, Slagterforretning, Nørre
brogade 1, Horsens.
Jensen, Andreas, slagtermester; f. 5/4 1889 i
Bording, Ringkøbing amt, søn af slagtermester
Anders Jensen; g. 20/9 1914 m. Rigborg J., f.
Hansen; udd. dels h. faderen og dels h. slagter
mester Borella, Vindeby, svend h. sidstnævnte,
etabi. sig s. selvstændig slagtermester i Vindeby
1912.
Adr. Vindeby pr. Onsevig.
Firma: A. Jensen, Slagtermester, Vindeby pr.
Onsevig.
Jensen, Andreas, slagtermester; f. 29/3 1899 i
Fredericia, søn af vognmand Jens Jensen; g.
31/10 1922 m. Caroline J., f. Sørensen; udd. h.
slagtermester Devantier, Fredericia 1913-17, fre
kventeret Teknologisk Institut’s kurser, Frede
ricia, etabi. sig s. selvstændig slagtermester i
Fredericia 1923, bestyrer af Kolding AndelsSvineslagteri’s udsalg, Fredericia 1926, grund-
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lagt nuværende slagterforretning i nedlagt butik
i Fredericia — der sideløbende omfatter pølse
mageri — 1941.
Adr. Indre Ringvej 10, Fredericia.
Firma: A. Jensen, Slagtermester, Danmarks
gade 15, Fredericia.

Jensen, Andreas Emil, slagtermester; f. 16/12
1882 i Vindum, Viborg amt, søn af slagtermester,
hestehandler Carl Marius Jensen; g. 16/2 1908 m.
Petra J., f. Nielsen (død); udd. h. slagtermester
Johan Nielsen, Randers 1897-1901, svendebrev
1901, svend 1901-08, grundlagt slagterforretning
i Skive 1908, afhændet samme t. sønnen Vagn
Ove Jensen 1956, derefter udelukkende drevet en
gros handel m. kød og pølsevarer samt kreatur
handel; medstifter af Skive og Omegns Slagter
mesterforening og formd. f. samme 1922-34, æresmedl. af foreningen 1952; genn. årene tildelt for
skellige danske og udenlandske diplomer f. fabri
kater i fedevarer og pølser.
Adr. Thinggade 10, Skive.
Firma: A. E. Jensen, Slagterforretning, Thing
gade 10, Skive.
Jensen, Anker Overgaard, slagtermester; f. 28/2
1926 i Horsens, søn af arbejdsmand Jens Chri
stian Jensen; g. 17/6 1950 m. Valborg Nicoline J.,
f. Jørgensen; udd. h. slagtermester Robert Hen
ningsen, Horsens 1942-46, svendebrev 1946, svend
bl. a. i Kbhvn. 1946-51, overtaget nuværende
slagterforretning i Horsens — der er grundlagt
1920 og sideløbende omfatter kogeri og salteri —
1951; vareområde: kød og pålæg en detail m.
hestekød s. speciale.
Adr. Smedegade 89, Horsens.
Firma: Anker Jensen, Slagtermester, Smede
gade 89, Horsens.
Jensen, Arne Marius, slagtermester; f. 15/1
1911 i Sønderøkse, Hjørring amt, søn af møller
Christian Jensen; g. 12/7 1941 m. Marie J., f.
Winther; udd. og virket v. handel 1926-42, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Ravnkilde pr.
Arden 1942, grundlagt nuværende slagterforret
ning i Rørbæk 1944, udvidet og moderniseret
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samme 1955; vareområde: kød og viktualier en
detail fra butik og vogn.
Adr. Rørbæk.
Firma: A. M. Jensen, Slagter, Rørbæk.

Jensen, Arne Rønsholt, slagtermester; f. 26/11
1910 i Kbhvn., søn af husejer Peter Christian
Jensen; g. 4/5 1941 m. Ruth J., f. Egstrup Han
sen; udd. h. slagtermester Alfr. Hansen, Køge,
svendebrev 1931, svend h. slagtermester Moesgaard, Kbhvn., t. søs m. S/S »United States« og
m. S/S »Kong Frederik« i fart på U.S.A., drevet
slagterforretning i Hvidovre og sen. i Valby —
i kompagni m. broderen — t. 1941, indehaver af
slagterforretning i Folehaven, Valby 1941-52, er
hvervet og overtaget slagtermester Alfred Klar
skov Jørgensen’s forretning i St. Merløse hen
holdsvis 1952 og 1953.
Adr. Hovedgaden 24, St. Merløse.
Firma: A. Rønsholt Jensen, Slagtermester, Ho
vedgaden 24, St. Merløse.

Jensen, Asger, folketingsmand, viceborgmester,
fabrikant; f. 23/12 1910 i Stauning, Ringkøbing
amt, søn af gårdejer Chresten Jensen; g. 8/7 1938
m. Dagny J., f. Jensen; udd. h. slagtermester
J. M. Olsen, Ølgod 1925-29, svend bl. a. i Hol
stebro og Randers 1929-34, ansat i A/S Randers
Svineslagteri, Randers 1934-47, etabl. sig s. selv
stændig pølsefabrikant i det gamle off. slagte
hus i Randers 1947, flyttet virksomheden — der
omfatter fabrikation og en gros salg af pølse
varer og leverpostej — t. nuværende fabriks
bygning i Randers samt optaget slagtermester
Peter August Stenberg Jensen s. kompagnon i
samme 1951; medl. af best. f. Randers Kvægtorv
& Slagtehus A.m.b.A., Randers; medl. af folke
tinget, medl. af Randers byråd s. 1946, viceborg
mester s. 1950.
Adr. Sandgade 3, Randers.
Firma: I/S Randers Pølsefabrik, GI. Hobrovej
18, Randers.
Jensen, Asger Johannes, direktør; f. 22/5 1905
i Dannemare, Maribo amt; udd. og virket v. han
del og ansat på slagterier i ind- og udlandet, di-
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rektør f. Nordjydsk Andels-Fjerkræslagteri,
Randers 1939.
Adr. Rådmands Boulevard 33, Randers.
Firma: Nordjydsk Andels-Fjerkræslagteri, GI.
Hobrovej 36-38, Randers.

Jensen, Axel Hilbert, slagtermester; f. 10/12
1909 i Nørresundby, søn af maskinarbejder Chri
stian Peter Jensen; g. 27/4 1935 m. Kirsten Marie
J., f. Nielsen; udd. h. slagtermester Alfred Jen
sen, Alborg 1925-29, frekventeret Alborg tekni
ske Skole, svend 1929-47, etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Alborg 1947, overtaget nu
værende slagterforretning i Alborg 1951; vare
område: kød og viktualier en detail.
Adr. Fredericiagade 19, Alborg.
Firma: Axel Jensen, Kød, Flæsk & Pålæg,
Annebergvej 58, Alborg.
Jensen, Axel Preben, slagtermester; f. 2/12
1921 i Kbhvn., søn af slagtermester Carl Emil
Jensen; udd. h. slagtermester Peter Ryholt,
Kbhvn., svendeprøve 1941, svend h. læremeste
ren t. 1949, derefter svend h. slagtermestrene
Sv. Thyrring-Johansen og Chr. Scharling —
begge Kbhvn., etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Valby 1951.
Adr. Magnoliavej 35, Kbhvn. Valby.
Firma: Axel Jensen, Slagtermester, Valby
Langgade 49 B, Kbhvn. Valby.
Jensen, Axel Wagner, slagtermester; f. 18/8
1919 i Alborg, søn af slagtermester Aage Axel
Jensen; g. 11/9 1941 m. Gerda J., f. Ravn; udd.
h. slagtermester Lauritz Sørensen, Alborg 193438, frekventeret Ålborg Slagterfagskole, svende
brev 1938, eksportsvend 1938-47, grundlagt nu
værende slagterforretning i Ålborg — der side
løbende omfatter pølsemageri, røgeri og kogeri
— 1947; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Provstej orden 72, Ålborg.
Firma: Axel W. Jensen, Slagtermester, Hobro
vej 64, Ålborg.
Jensen, B. Horne, stadsdyrlæge.
Firma: Sønderborg kommunale Mælkekontrol,
Sønderborg.
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Jensen, Bent, slagter; f. 19/1 1933, søn af slag
termester Jens Jensen; g. 21/5 1955 m. Carla J.,
f. Jacobsen; udd. h. slagtermester Fritz Petersen,
Sønderborg 1948-52, frekventeret Sønderborg
tekniske Skole, derefter svend, medarbejder i
faderens slagterforretning i Avnbøl.
Firma: Jens Jensen, Slagterforretning, Avnbøl.
Jensen, Bent, slagtermester; f. 25/5 1934 i
Åbenrå, søn af slagtermester Peter Oluf Jensen;
g. 2/4 1953 m. Gerda J., f. Sørensen; udd. dels i
faderens slagterforretning i Roskilde og dels på
Roskilde off. Slagtehus, Roskilde 1948-52, svend
h. slagtermester Nicolaj sen, Søborg 1954-55, over
taget slagtermester Otto Thomsen’s forretning i
Tåstrup — der sideløbende omfatter pølsemageri
— 1955.
Adr. Valbyvej 16, Tåstrup.
Firma: Slagter Bent v. Bent Jensen, Slagter
mester, Valbyvej 16, Tåstrup.
Jensen, Bernhard, fabrikant.
Firma: Bernh. Jensen, Fedevarer en gros, Skelbækgade 22, Kbhvn. V.
Jensen, Birthe Sofie, slagtermester; f. 25/3 1885
i Baldersbrønde, Kbhvn.s amt; g. 2/5 1915 m.
slagtermester Harald Jensen (død 1937); efter
ægtefællens død 1937 overtaget og videreført
dennes slagterforretning i Kbhvn. — der er
grundlagt af ægtefællen 1903, optaget sønnen Ole
Harald Jensen s. kompagnon i forretningen 1943.
Adr. Lyngbyvej 6, Kbhvn. 0.
Firma: Harald Jensen, Slagterforretning,
Lyngbyvej 10, Kbhvn. 0.

Jensen, Børge, grosserer, fabrikant; f. 19/12 1912
i Kbhvn., søn af slagteriarbejder Ole Jensen; g.
24/2 1934 m. Doris J., f. Lykke-Nielsen; udd. i
tarmbranchen i firmaet Vald. Skov, Utterslev
1926-29, ansat på slagterierne i Frederikssund,
Ribe, Ansager og Varde samt på Kbhvn.s off.
Slagtehus, Kbhvn., grundlagt tarmsorteringsan
stalt m. udenlandske tarme i Ballerup 1937, u.
krigen mester i firmaet K. C. Knudsen, Kød
byen, Kbhvn. 1940-46, i kompagni m. grosserer
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B. Jensen
slagter
Avnbøl

B. S. Jensen
slagtermester
Kbhvn. 0.

B. Jensen
slagtermester
Tåstrup

Adolf Reichmann grundlagt virksomhed v.
Kbhvn.s off. Slagtehus, Kbhvn. 1946, eneinde
haver af samme 1947-48, grundlagt virksomhed
f. opkøb og rensning af fåretarme — u. firma
navnet: Føroyar Vilreinsari p/f — på Færøerne
1948, flyttet t. Skovlunde 1949, opført ny fabrik
i Ballerup 1950, indehaver af slagter- og vik
tualieforretning i Ballerup — der er bortforpagtet.
Adr. Skovvej 9, Ballerup.
Firma: Børge Jensen, Eksport & Import af
Tarme, Linde Allé 76, Ballerup.
Jensen, Børge, eksportør; f. 19/9 1920 i Holste
bro, søn af eksportør Kristoffer Jensen; g. 11/2
1944 m. Edith J., f. Simonsen; udd. h. slagter
mester Hans Winken, Alborg 1935-39, svendebrev
1939, svend 1939-40, detailslagtermester i Ålborg
i kompagni m. faderen 1940-55, grundlagt nu
værende eksportvirksomhed i Ålborg — der
omfatter eksport af slagtede kreaturer og kal
ve — i kompagni m. faderen 1955.
Adr. Snerlevej 6, Ålborg.
Firma: Kristoffer Jensen & Søn, Eksportører,
Snerlevej 6, Ålborg.

Jensen, Børge, slagtermester; f. 11/7 1926 i
Øster Snede sogn, Vejle amt, søn af boelsmand
Peter Jensen; g. 2/12 1947 m. Vika J., f. Ladegaard Nielsen; udd. h. slagtermester N. Markus
sen, GI. Sole pr. Hedensted 1943-47, svend i lære
virksomheden 1947-49, etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Vesterlund 1949, overtaget nu
værende slagterforretning i Låsby 1954, udvidet
og moderniseret forretningens butik og pølse
mageri 1957; vareområde: kød og viktualier en
detail fra butik og vogn; medl. af best. f. Låsby
Håndværker- og Borgerforening.
Adr. Låsby.
Firma: Korsvej Kød- & Pålægsforretning v.
Børge Jensen, Låsby.
Jensen, Børge, slagtermester; f. 18/4 1928 i
Roerslev, Odense amt, søn af slagtermester Ma
rius Jensen; g. 6/5 1952 m. Florence J., f. Han

B. Jensen
grosserer, fabrikant
Ballerup

sen; udd. dels h. faderen 1943-45 og dels på
Bogense Andels-Svineslagteri, Bogense 1945-47,
svendeprøve (Bogense), svend h. faderen, over
taget slagtermester C. Stolzenbach’s forretning i
Nørreby pr. Bogense — der sideløbende omfatter
slagtehus og pølsemageri samt landtur — 1952;
genn. 2 år medl. af best. f. Nørreby Borgerfor
ening og f. Nørreby Vandværk; hobby: fodbold.
Adr. Nørreby pr. Bogense.
Firma: Nørreby Slagterforretning v. Børge
Jensen, Nørreby pr. Bogense.

Jensen, Børge Hans Jul, slagtermester; f. 1/10
1921 i Kbhvn., søn af sporvejsfunktionær Julius
Jensen; g. 15/10 1952 m. Birthe Irene J. J., f.
Geneser; udd. h. slagtermester Hans Jørgensen,
Frdbg. 1935-39, svend bl. a. h. læremesteren,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Kbhvn.
1950, grundlagt filial Carlshøjvej 49, Lyngby
1956.
Adr. Carlshøjvej 49, Lyngby.
Firma: Jul Jensen, Slagterforretning, Halm
torvet 10, Kbhvn. V.
Jensen, Carl, slagtermester; f. 7/12 1882 i Kagerup, Frederiksborg amt, søn af parcellist Ole
Jensen; g. 30/9 1907 m. Kirsten J., f. Larsen; udd.
s. slagter i firmaet Carl Olsen, Kødbyen, Kbhvn.,
svend i Kbhvn., bestyrer af H.B.s første kødud
salg i Kbhvn., grundlagt nuværende slagter- og
viktualieforretning i Hillerød 1910; tidl. medl. af
udvalget f. de off. slagtehuse i Hillerød.
Adr. Solvej 13, Hillerød.
Firma: Slagter- & Viktualieforretningen »Ir
ma«, Slotsgade 2-4, Hillerød.
Jensen, Carl, slagtermester; f. 20/10 1908 i
Højer, Tønder amt, søn af gårdejer Nicolai Jen
sen; g. 1933 m. Anna J., f. Hansen; udd. h. slag
termester Erik Petersen, Tønder 1924-27, fre
kventeret Tønder tekniske Skole, pølsemager på
Kolding Andels-Svineslagteri, Kolding og pølse
mester på Ringsted Andels-Svineslagteri, Ring
sted (10 år), løst næringsbrev og overtaget nu
værende slagterforretning i Løjt Kirkeby — der
omfatter butik, pølsemageri og slagtehus — 1946.
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slagtermester
Lâsby

B. Jensen
slagtermester
Nørreby

C. Jensen
slagtermester,
kreaturhandler
Eskebjerg

Adr. Løjt Kirkeby.
Firma: Carl Jensen, Slagterforretning, Løjt
Kirkeby.

Jensen, Carl, slagtermester, kreaturhandler; f.
23/4 1916 i Torpe, Holbæk amt, søn af landmand
Peter Jensen; g. 8/12 1945 m. Ingeborg J., f.
Nielsen; drevet handel m. levende kvæg s. 1935,
forpagtet slagtermester Søren Christensen’s for
retning i Eskebjerg 1939, overtaget samme 1955;
medl. af best. f. Kreaturhandlerforeningen f.
Holbæk Amt.
Adr. Eskebjerg.
Firma: Carl Jensen, Slagtermester & Kreatur
handler, Eskebjerg.
Jensen, Carl Aage, slagtermester; f. 26/9 1910 i
Østerlars, Bornholm, søn af slagter Jac. Vald.
Jensen; g. 2/12 1939 m. Ella Marie J., f. Henrik
sen; udd. h. slagtermester H. P. Høgh, Kolding
1925-29, svend h. slagtermestrene Georg Jørgen
sen, Rønne, Peter Svendsen og Ake Larsson,
Køge og N. J. Kloster, Kolding, overtaget for
pagtningen af slagtermester Alfr. Hansen’s for
retning i Køge 1952.
Adr. Glæsersvej 13, Køge.
Firma: Carl Aage Jensen, Slagtermester, Nør
regade 42, Køge.
Jensen, Carl Christian, slagtermester; f. 31/3
1910 i Stenløse, Odense amt, søn af slagtermester,
kreaturhandler Jens Christian Jensen; g. 11/7
1931 m. Edel J., f. Jochumsen; dreng h. faderen,
slagter i Chicago, U.S.A., efter hjemkomsten an
sat h. slagtermester Arnold Jørgensen, Brylle,
udi. s. slagter og pølsemager h. slagtermester
Chr. Hansen, Odense 1930, aflagt svendeprøve i
Odense (meget godt og propert udført arbejde),
derefter svend i faderens slagterforretning i
Stenløse, overtaget samme — der omfatter land
handel — 1934, sideløbende erhvervet nuværende
ejendom i Stenløse og indrettet slagterbutik og
pølsemageri i samme; hobby: jagt.
Adr. Stenløse pr. Sankt Klemens.
Firma: Stenløse Slagterforretning v. Carl Jen
sen, Stenløse pr. Sankt Klemens.

C.

K. Jensen
slagtermester
Skive

Jensen, Carl Herman, slagtermester; f. 10/3
1891 i Nakskov, søn af slagtermester Carl Erik
Jensen; g. 21/9 1921 m. Inger J., f. Jeppesen;
udd. h. faderen 1905-09, svend h. slagtermester
P. Andersen, Kbhvn., etabi. sig s. selvstændig
slagtermester i Nakskov 1913; genn. ca. 10 år
formd. f. og medl. af best. f. Nakskov og Omegns
Slagtermesterforening.
Adr. Søndergade 24, Nakskov.
Firma: C. H. Jensen, Slagtermester, Sønder
gade 24, Nakskov.
Jensen, Carl Kristian, slagtermester; f. 3/6
1904 i Toftlund, Haderslev amt, søn af møbel
snedker Jens Jensen; g. 26/12 1934 m. Petra J.,
f. Frandsen; udd. h. slagtermester Chr. Christen
sen, Toftlund 1919-23, lærebrev s. slagter og
pølsemager 1923, svend 1923-34, overtaget nuvæ
rende slagterforretning i Skive — der er grund
lagt 1917 og sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1934; vareområde:
kød og viktualier en detail samt pølsevarer af
eget fabrikat en gros.
Adr. Torvegade 20, Skive.
Firma: C. Jensen, Slagtermester, Torvegade 20,
Skive.
Jensen, Carl Landfred, slagtermester; f. 19/8
1901 i Vejle, søn af slagtermester Jens Christian
Vilhelm Jensen; g. 14/10 1932 m. Kristine J., f.
Hansen; udd. h. faderen 1915-19, svendeprøve m.
særlig ros f. slagtning (Vejle), svend i Norge og
Tyskland, sammen m. broderen optaget s. kom
pagnon i faderens forretning i Søndergade, Vejle
1934, afhændet forretningen t. slagtermester Ger
mund Andersen efter broderens død 1938, sam
tidig overtaget slagtermester Germund Ander
sen’s forretning på Langelinie, Vejle i kompagni
m. faderen, afhændet forretningen t. svigerinden
efter faderens død 1941, derefter udelukkende
drevet landhandel og handel m. levende kreatu
rer; hobby: fodbold.
Adr. Torvegade 1, Vejle.
Firma: Carl Jensen, Slagtermester, Torvegade
1, Vejle.
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slagtermester
Sønderborg

C. V. Jensen
slagtermester
Kibæk

Jensen, Carl Oliver, slagtermester; f. 8/6 1892 i
Tørring, Skanderborg amt, søn af slagtermester
Jens Carl Jensen; g. 8/10 1927 m. Mary J., f.
Frandsen; udd. h. slagtermester Steensen, Hor
sens 1908-12, lærebrev 1912, svend 1912-15, over
taget nuværende slagterforretning i Ale — der
sideløbende omfatter slagtehus, pølsemageri, rø
geri, kogeri og salteri — 1915; vareområde: kød
og viktualier en detail fra butik og vogn.
Adr. Ale.
Firma: O. Jensen, Slagtermester, Ale.
Jensen, Carl Vilhelm, slagtermester; f. 1910 i
Kbhvn., søn af slagtermester Carl Fr. Jensen;
udd. dels h. faderen og dels h. slagtermester
Aagaard Jensen, Silkeborg, udi. 1928, derefter
studierejse i Tyskland og sen. ansat i faderens
slagterforretning, Nørre Farimagsgade 40, Kbhvn.
K., overtaget samme — der sideløbende havde
nuværende slagterforretning i Hellerup s. filial
— efter faderens død 1943, afhændet førstnævnte
forretning 1947, sideløbende indehaver af charcuteriafd. og smørrebrødsforretning Strandvejen
130, Hellerup og af Charkuteriet »La France«,
Strandvejen 63, København 0.
Adr. Høyrups Allé 21, Hellerup.
Firma: Carl Fr. Jensen, Slagterforretning,
Strandvejen 209, Hellerup.

Jensen, Charles Vestergaard, slagtermester; f.
14/11 1920 i Kibæk, Ringkøbing amt, søn af slag
termester Laurids Jensen; g. 6/4 1950 m. Marie
J., f. Ørskov Larsen; udd. h. slagtermester Aaen,
Skagen 1936-40, frekventeret Teknologisk Insti
tut, Kbhvn., svend bl. a. h. slagtermestrene Iver
sen, Tarm, Kjærgaard, Ringkøbing og Halle,
Hjørring, forpagtet faderens slagterforretning i
Kibæk 1943, overtaget samme — der omfatter
butik og pølsemageri — 1945, genn. årene om
bygget og moderniseret forretningen; formd. f.
Kibæk Borger- og Håndværkerforening.
Adr. Østergade 4, Kibæk.
Firma: C. Vestergaard Jensen, Slagterforret
ning, Østergade 4, Kibæk.
Jensen, Chresten, slagtermester; f. 1/7 1912 i
Broager, Sønderborg amt, søn af møller Lauritz

29

C. Jensen
slagtermester
Mørkøv

Christian Jensen; g. 22/9 1935 m. Anna Marie J.,
f. Rasmussen; udd. dels h. slagtermester Lund,
Broager 1927-29 og dels på Sønderborg Slagteri,
Sønderborg 1929-31, svend på Sønderborg Slag
teri, Sønderborg (ca. 11 år), sen. mestersvend på
samme (15 år), løst næringsbrev og overtaget
nuværende slagterforretning i Sønderborg — der
tidl. har været drevet s. charcuteri og omfatter
moderne butik og pølsemageri — 1955.
Adr. Mågen 6, Sønderborg.
Firma: Chr. Jensen, Kød- & Viktualieforret
ning, Rylen 2, Sønderborg.
Jensen, Christian, slagtermester; f. 16/4 1900 i
Kirkebjerg, Roskilde amt, søn af slagtermester
Christen Jensen; g. 6/7 1940 m. Lilly J., f. Chri
stiansen; udd. dels h. faderen og dels h. slagter
mester Albert Mou, Kbhvn., etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Ortved 1940; medl. af
best. f. Ringsted og Omegns Slagtermesterfor
ening.
Adr. Ortved pr. Ringsted.
Firma: Chr. Jensen, Slagtermester, Ortved pr.
Ringsted.

Jensen, Christian, slagtermester; f. 19/12 1906 i
Jyderup, Holbæk amt, søn af gårdskarl Peter
Jensen; g. 15/7 1934 m. Rigmor J., f. Nielsen;
udd. h. broderen slagtermester Viggo Jensen,
Jyderup 1924-27, ansat h. slagtermestrene Søren
Christensen og Mads Hansen’s Enke, Mørkøv,
overtaget sidstnævntes forretning 1934; medl. af
best. f. Holbæk og Omegns Slagtermesterfor
ening.
Adr. Mørkøv.
Firma: Chr. Jensen, Slagtermester, Mørkøv.
Jensen, Christian, slagtermester; f. 6/9 1911 i
Henne sogn, Ribe amt, søn af strandfoged Niels
Andreas Jensen; g. 1933 m. Karen J., f. Petersen
(død 1939), g. 1943 m. Helga J., f. Thomsen; udd.
h. slagtermestrene Gade, Outrup, Clausen, Henne
og Ingv. Rasmussen, Arhus Salamifabrik, Arhus
1926-30, svendeprøve (Vejen) 1931, frekventeret
Teknologisk Institut, Kbhvn. 1948, svend 1930-33,
overtaget slagtermester Jensen’s forretning i
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slagtermester
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Brande 1933, nedlagt samme og overtaget slag
termester Brandt’s forretning i Brande 1934,
overtaget slagtermester Brønd’s forretning i Sil
keborg 1946, drevet samme t. 1948, overtaget
slagtermester Lykkeborg’s forretning i Brædstrup — der sideløbende omfatter slagtehus og
pølsemageri samt »kødtur« — 1949; hobby: jagt.
Adr. Nørregade 12, Brædstrup.
Firma: Chr. Jensen, Slagterforretning, Nørre
gade 12, Brædstrup.

Jensen, Christian, slagtermester; f. 15/11 1930
i Kbhvn., søn af sporvejsfunktionær Thorvald
Jensen; udd. i onkelen slagtermester Svend Erik
Laursen’s forretning på Frdbg., medindehaver af
samme s. 1954.
Adr. Nyelandsvej 48, Kbhvn. F.
Firma: Laursen’s Kødudsalg, Nyelandsvej 48,
Kbhvn. F.
Jensen, Christian Jacob Nyrup, slagtermester,
kreaturhandler; f. 17/4 1894 i Kundby, Holbæk
amt, søn af slagtermester Hans Jensen; g. 19/11
1918 m. Anna N. J., f. Hansen; udd. s. slagter i
Holbæk, overtaget nuværende slagterforretning
i Hørve — der er grundlagt 1906 — 1917.
Adr. Hørve.
Firma: Poul Nyrup Jensen, Slagtermester,
Hørve.
Jensen, Christian Laurits, slagtermester; f. 26/10
1897 i Odense, søn af slagtermester Jens Peter
Jensen; g. 18/10 1925 m. Anna J., f. Pedersen;
udd. i faderens slagterforretning i Odense 191115, svend i lærevirksomheden, overtaget samme
— der er grundlagt af faderen 1891 og flyttet t.
nuværende adresse i Odense 1894 samt udvidet
m. pølsemageri 1902 — 1924; genn. 10 år sekretær
i Detailhandlerforeningen f. Slagtere og Vik
tualiehandlere i Odense og Omegn.
Adr. Dronningensgade 88, Odense.
Firma: Chr. L. Jensen, Slagtermester, Dron
ningensgade 88, Odense.
Jensen, Christian Peder Gade, slagtermester.
Firma: Chr. P. Gade Jensen, Slagterforretning,
Nygade, Skjern.

E. K. Jensen
slagtermester
Hvalpsund

Jensen, E., slagteridirektør.
Firma: Løgstør Andels-Svineslagteri, Løgstør.

Jensen, E. Brunsholt, viktualiehandler.
Firma: Viktualieforretningen »Brunsholt«,
Sudergade 22, Helsingør.
Jensen, Edvard, slagtermester; f. 21/10 1896 i
Korsør, søn af gårdskarl Carl Christian Jensen;
g. 7/11 1934 m. Dorthea J., f. Møller Mortensen;
udd. h. slagtermester A. H. Schrøder, Korsør
1910-14, svend h. læremesteren 1914-26, iøvrigt
drevet land- og byhandel og handel m. kælvekvæg samt opkøber af kreaturer t. eksport,
grundlagt nuværende slagterforretning i Korsør
1956; tidl. medl. af best. f. Korsør og Omegns
Slagtermesterforening.
Adr. Quistgårdsvej 5, Korsør.
Firma: Edv. Jensen, Slagtermester, Adelgade
29, Korsør.

Jensen, Egon, slagtermester; f. 20/11 1929 i
Krummerup sogn, Sorø amt, søn af arbejdsmand
N. P. Jensen; g. 7/11 1953 m. Jytte J., f. Nielsen;
udd. h. slagtermester Laur. Madsen, Fuglebjerg
1945-49, svend h. slagtermester Gunn. Nielsen,
Toksværd 1949, på Haslev Andels-Svineslagteri,
Haslev og h. slagtermester Oluf Petersen, Borre
1951-57, overtaget sidstnævntes forretning 1957.
Adr. Borre.
Firma: Egon Jensen, Slagtermester, Borre.
Jensen, Egon Carl, slagtermester; f. 11/6 1914
i Skelskør, søn af brødkusk Valdemar Jensen; g.
20/3 1952 m. Inga J., f. Christiansen; udd. på
Skelskør & Omegns Svineslagteri, Skelskør 192933, svend i lærevirksomheden 1933-39, indehaver
af slagter- og viktualieforretning i Skelskør 194046 samt af forretning på Sjællands Odde 1946-47
og af forskellige forretninger 1947-50, grundlagt
nuværende slagter- og viktualieforretning i Køge
1950.
Adr. Nordgården, Køge.
Firma: Egon Jensen, Slagtermester, Nordgår
den, Køge.
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slagtermester
Holstebro

E. W. Jensen
slagtermester
Horsens

Jensen, Egon Kildevæld, slagtermester; f. 30/7
1922 i Skals, Viborg amt, søn af eksportør Jens
Peter Jensen; g. 12/10 1947 m. Ragna K. J., f.
Frandsen; udd. h. slagtermester P. Pedersen,
Skørping 1939-43, svendebrev 1943, svend 1943-47,
overtaget nuværende slagterforretning i Hvalp
sund 1947, flyttet samme t. egen nyopført forret
ningsejendom m. moderne butik, pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri i Hvalpsund 1955; vare
område: kød og viktualier en detail fra butik
og vogn.
Adr. Hvalpsund.
Firma: Hvalpsund Slagterforretning v. E. K.
Jensen, Hvalpsund.
Jensen, Eigil Heide, slagtermester; f. 30/1 1926
i Gentofte, Kbhvn.s amt, søn af slagtermester
Louis Jensen; g. 2/5 1947 m. Ruth J., f. Mikkel
sen; udd. i faderens slagterforretning i Lyngby
1939-44, svendeprøve (Kbhvn.s Slagtehus, Kbhvn.)
1944, forretningsfører i lærevirksomheden f.
moderen 1944-53, overtaget samme — der side
løbende omfatter pølsemageri og røgeri — f. egen
regning 1953.
Adr. Agnetevej 22, Lyngby.
Firma: Louis Jensen, Slagterforretning, Lyng
by Hovedgade 76, Lyngby.
Jensen, Eigil Ludvig, slagtermester; f. 20/5 1907
i Vejle, søn af glarmester Peter Jensen; g. 19/11
1936 m. Asta J., f. Holm; udd. i handel, over
taget nuværende slagterforretning i Randers —
der sideløbende omfatter pølsemageri, kogeri og
salteri — 1939; vareområde: kød og viktualier en
detail.
Adr. St. Blichers Gade 25, Randers.
Firma: Markedsgades Kødudsalg, Markedsgade
38, Randers.
Jensen, Eilif Wang, slagtermester; f. 2/12 1929
i Horsens, søn af fængselsbetjent Albert Ove Jen
sen; g. 14/7 1951 m. Laura J., f. Holst Hansen;
udd. h. slagtermester Schrøder Hansen, Horsens
1945-49, svendebrev 1949, svend 1949-56, overtaget
nuværende slagterforretning i Horsens — der er

E. P. Jensen
forbundsformand
Kbhvn. 0.

grundlagt 1949 og sideløbende omfatter pølse
mageri, kogeri og salteri — 1956; vareområde:
kød og viktualier en detail.
Adr. Fjordsgade 2 B, Horsens.
Firma: E. Wang Jensen, Slagtermester, Godthåbsvej 2, Horsens.

Jensen, Einar, slagtermester; f. 6/1 1917 i
Kbhvn., søn af møbelfabrikant Anders Jensen; g.
19/7 1947 m. Birthe J., f. Herrstedt Jensen; udd.
h. slagtermester Rudolf Nymann, Kbhvn., der
efter svend i Kbhvn., etabi. sig s. selvstændig
slagtermester m. forretning Tagensvej 167,
Kbhvn. NV. 1948, sideløbende indehaver af slag
terforretningen Østerbrogade 91, Kbhvn. 0. Sk
1956.
Adr. Østerbrogade 89, Kbhvn. 0.
Firma: Einar Jensen, Slagtermester, Østerbro
gade 91, Kbhvn. 0. & Tagensvej 167, Kbhvn. NV.
Jensen, Einar Alfred, slagtermester; f. 16/5
1906 i Grove, Viborg amt, søn af slagter Jens
Peder Jensen; g. 19/11 1933 m. Johanne J., f.
Jacobsen; udd. h. broderen slagtermester Jens
Jensen, Holstebro 1920-24, svend bl. a. h. slagter
mestrene fru Hertz, Silkeborg, Sillasen, Esbjerg
og Brdr. Franke, Svendborg samt på Holstebro
off. Slagtehus, Holstebro, overtaget nuværende
slagterforretning i Holstebro — der omfatter
butik og pølsemageri — 1946, ombygget og moder
niseret samme; medl. af best. f. Holstebro Slag
termesterforening, skuemester v. svendeprøver.
Adr. Møllevej 12, Holstebro.
Firma: Einar Jensen, Slagterforretning, Skive
vej 34, Holstebro.

Jensen, Einar Pemann, forbundsformand; f. 23/8
1913 i Ulsted, Alborg amt, søn af baneformand
Jens M. Jensen; g. 2/9 1934 m. Lilli P. J., f.
Hyttel; udg. fra Sæby Mellem- og Realskole,
Sæby 1929, slagterlærling på Østvendsyssel An
dels-Svineslagteri, Sæby 1929, svendebrev 1933,
derefter svend i lærevirksomheden t. 1950, sekre
tær i Dansk Slagteriarbejder Forbund 1950, for
bundsformand s. 1957; medl. af best. f. Slagteri-
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arbejdernes Fagforening, Sæby 1936, sen. sekre
tær i samme, formand f. fagforeningen s. 1948,
till, formand f. Socialdemokratisk Vælgerfor
ening, Sæby s. 1948; medl. af Sæby byråd 1950,
kommunalrevisor i Sæby 1946-50; medl. af slag
terfagets lærlingeudvalg s. 1950, medl. af best. f.
Slagternes og Kødindustriens Fagskole, Kbhvn.
s. 1957.
Adr. Kalkager 22, Kbhvn. Valby.
Organisation: Dansk Slagteriarbejder Forbund,
Lundsgade 9, Kbhvn. 0.
Jensen, Ejnar, slagtermester; f. 16/1 1891 på
Frdbg., søn af kreaturkommissionær Carl Peter
Jensen; g. 28/10 1913 m. Karen J., f. Clausen;
udd. h. slagtermestrene Brdr. Fehrmann, Helle
rup, svendeprøve 1912, etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Kbhvn. 1913, flyttet forretningen
t. nuværende lokaler i Brønshøj 1934.
Adr. Bakkegården, Hjortespring pr. Herlev.
Firma: Ejnar Jensen, Slagtermester, Frederikssundsvej 116 C, Brønshøj.
Jensen, Ejnar, slagtermester; f. 17/2 1898 i Te
strup, Præstø amt, søn af slagtermester Niels
Jensen; g. 25/1 1931 m. Else J., f. Madsen; udd.
h. slagtermestrene Peter Svendsen, Køge og
Harald Ørum, Esbjerg, medarbejder i faderens
slagterforretning i Haslev, overtaget samme 1925;
medl. af best. f. Haslev og Omegns Slagterme
sterforening.
Adr. Duevej 11, Haslev.
Firma: Ejnar Jensen, Slagtermester, Jernbane
gade 35, Haslev.

Jensen, Ejnar Georg, slagtermester; f. 26/10
1889 i Nøbølle, Maribo amt, søn af gårdejer Ole
Hansen Jensen; g. 9/1 1914 m. Manna Juliane J.,
f. Andreasen; udd. h. slagtermester Søren Ras
mussen, Horslunde 1903-07, genn. 38 år selvstæn
dig slagtermester i Kappel, derefter selvstændig
slagtermester i Nakskov; kasserer f. Nakskov og
Omegns Slagtermesterforening s. 1957.
Adr. Vejlegade 31, Nakskov.
Firma: Kødcentralen, Vejlegade 31, Nakskov.

E. Jensen
slagtermester
Kbhvn. V.

Jensen, Ejner, slagtermester; f. 27/6 1915 i Ho
bro, søn af slagtermester Michael Jensen; g. 9/12
1936 m. Zenia J., f. Hansen; udd. h. slagterme
strene S. P. Sørensen, Skørping og R. Frandsen,
Hobro 1929-33, svendeprøve m. ros 1933, svend
1933-46, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Hobro 1946, flyttet forretningen — der sidelø
bende omfatter pølsemageri, kogeri og salteri —
t. nuværende moderne lokaler i Hobro 1953; vare
område: kød og viktualier en detail samt slagt
ning en gros; kasserer i Hobro og Omegns Slag
termesterforening 1949, formd. f. samme s. 1953,
faglærer v. Hobro tekniske Skole 1943-54.
Adr. Vilh. Jensens Vej 11, Hobro.
Firma: Flæskehallen, Ejner Jensen, Torvet,
Hobro.
Jensen, Elung, slagtermester; f. 2/7 1900 i
Kjelst, Billum sogn, Ribe amt, søn af gårdejer
Niels Christian Jensen; udd. v. landvæsen, udd.
s. slagter h. slagtermester Arendt Schmidt, Kol
ding 1919-23, svend h. læremesteren, frekventeret
Teknologisk Institut’s specialkursus f. slagtere,
Kbhvn. 1926, etabl. sig s. selvstændig hesteslag
ter i Odense 1927, mesterbrev 1927; medl. af best.
f. Slagtermesterforeningen f. Odense og Omegn
s. 1953, revisor i Danske Slagtermestres Lands
forening s. 1955.
Adr. Küstervænget 2, Odense.
Firma: Elung Jensen, Hesteslagter, Kongens
gade 52, Odense.

Jensen, Emil Laurits, slagtermester; f. 29/7 1894
i Sverige, søn af slagtermester Jensenius Jensen;
g. 25/3 1917 m. Astrid Margrethe J., f. Pedersen;
udd. h. slagtermester Ths. Lassen, Frederikshavn
1908-12, svendebrev 1912, svend h. slagtermester
Sofus Nielsen, Alborg 1912-17, etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Alborg 1917, grundlagt
nuværende slagterforretning i Alborg 1931; vare
område: kød og viktualier en detail.
Adr. Svalegårdsvej 64, Alborg.
Firma: L. Jensen, Slagtermester, Svalegårdsvej
64, Alborg.
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Jensen, Erik, slagtermester; f. 15/4 1915 i Mag
leby, Præstø amt, søn af viktualiehandler Martin
Jensen; udd. h. slagtermester Viggo Feveile, St.
Heddinge, iøvrigt udd. i pølsemageri i A/S Slag
teriernes Central, Kbhvn., etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Kbhvn. 1936, genn. årene
indehaver af forskellige slagterforretninger i
Kbhvn. og Vanløse, overtaget nuværende slag
terforretning i Kbhvn. 1956.
Adr. Torben Oxes Allé 4, Kbhvn. S.
Firma: Erik Jensen, Slagtermester, Enghavevej
56, Kbhvn. V.
Jensen, Erik, slagtermester; f. 4/5 1924 i Her
ning, søn af slagtermester Valdemar Jensen; g.
30/8 1952 m. Mariane J., f. Hansen; realeksm.,
udd. i faderens slagterforretning i Herning 193943, frekventeret Herning tekniske Skole og Tek
nologisk Institut, Kbhvn., t. søs s. kok i Ø.K.s
skibe, sen. medarbejder i lærevirksomheden (5.
generation) og leder af sammes pølsemageri;
genn. årene udstillet i ind- og udland, tildelt
D.S.L.s ærespræmie på slagterudstillingen i K.B.
Hallen, Kbhvn. 1951, iøvrigt tildelt forskellige
præmier f. pølser og bacon på udstillinger i Hol
land; medl. af best. f. Herning og Omegns Slag
termesterforening.
Adr. Fruehøj vej 4, Herning.
Firma: Valdemar Jensen, Slagterforretning,
Bredgade 59, Herning.
Jensen, Erik, slagtermester; f. 30/7 1927 i Ål
borg; g. 16/9 1950 m. Tove J., f. Pedersen; udd. h.
slagtermester Libert Schütze, Ålborg 1942-46,
frekventeret Ålborg Slagterfagskole, svendeprøve
m. præmie 1946, svend i lærevirksomheden 194654, overtaget samme — der er grundlagt 1934 —
1954; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Odinsgade 11 C, Ålborg.
Firma: Erik Jensen, Slagtermester, Hadsundvej 27, Ålborg.
Jensen, Erik Aagaard, slagtermester; f. 30/8
1914 i Silkeborg, søn af slagtermester Anders
Aagaard Jensen; g. 19/12 1954 m. Tove Aa. J., f.
Andresen; udd. i handel, overtaget nuværende

E. S. Jensen
slagter
Nissumby

slagterforretning i Silkeborg — der er grundlagt
af faderen 1912 og sideløbende omfatter pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri — 1955; vare
område: kød og viktualier en detail samt dyb
frosne varer fra konservator.
Adr. Sølystvej 39, Silkeborg.
Firma: E. Aagaard Jensen, Slagtermester, Ny
gade 41, Silkeborg.
Jensen, Erik Christian, slagtermester; f. 2/10
1917 i Kolding, søn af lagerforvalter Carl Jensen;
g. 26/5 1940 m. Karen J., f. Korsgaard; udd. h.
slagtermestrene Brdr. Hansen, Kolding 1932-36,
frekventeret Kolding tekniske Skole, svend bl. a.
h. slagtermestrene Haulrich, Varde, og Carl Pe
dersen, Kolding og Tønder og N. J. Kloster, Kol
ding, mestersvend i A.S.K.s udsalg, Kolding (5
år), bestyrer af Esbjerg Andels-Svineslagteri’s
udsalg, Esbjerg (2 år), løst næringsbrev og etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Esbjerg 1946,
grundlagt nuværende slagterforretning i Esbjerg
— der omfatter butik og pølsemageri — 1955;
genn. en årrække medl. af best, f., kasserer og
sekretær i Esbjerg og Omegns Slagtermesterfor
ening, p.t. revisor i samme.
Adr. Æble vej 16, Esbjerg.
Firma: E. Jensen, Slagtermester, Strandby
Kirkevej 98, Esbjerg.

Jensen, Erik Steen, slagter; f. 1/10 1932, søn
af slagtermester Poul Richard Jensen; g. 17/6
1956 m. Margrethe J., f. Hansen; udd. i faderens
slagterforretning i Nørre Nissum 1946-50, side
løbende gennemgået handelsskoleuddannelse, sen.
optaget i lærevirksomheden.
Firma: P. R. Jensen, Slagterforretning, Nis
sumby pr. Nørre Nissum.
Jensen, Ernst Niels Peter, slagtermester; f. 15/9
1907 i Gæstelev, Svendborg amt, søn af murer
Jakob Jensen; g. 21/6 1933 m. Oda Musse J., f.
Nielsen; udi. h. slagtermester Jens Rasmussen,
Højrup, Fyn 1925, svend h. slagtermester Hans
Christiansen, Hesselager 1925-28, ansat i A/S
Arbejdernes Kødforsyning, Kbhvn. 1932-49, be
styrer af sammes afd. på Nørrebros Runddel,
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Kbhvn. 1941-49, etabi. sig s. selvstændig slagter
mester i Kbhvn. 1949.
Adr. Nyrnberggade 26, Kbhvn. S.
Firma: Ernst Jensen, Slagtermester, Nansensgade 62, Kbhvn. K.
Jensen, Finn, slagtermester; f. 12/6 1912 i Bag
sværd, Kbhvn.s amt, søn af slagtermester Conrad
Jensen; g. 13/10 1953 m. Ester J., f. Johanneson;
udd. h. slagtermester Chr. Petersen, Hillerød 1927
-31, drevet slagter- og viktualieforretning i Lyng
by 1932-52, overtaget slagtermestrene Carl Fre
deriksen & Søn’s slagter- og viktualieforretning
i Roskilde 1952.
Adr. Lillemark, Vindinge pr. Roskilde.
Firma: Carl Frederiksen & Søn v. Finn Jensen,
Slagter- & Viktualieforretning, Algade 18, Ros
kilde.
Jensen, Frede Fjelstrup, slagtermester; f. 4/6
1929 i Soderup, Holbæk amt, søn af banearbejder
v. D.S.B. Anton Jensen; g. 29/2 1955 m. Else F.
J., f. Jørgensen; udd. h. slagtermester Egon Ol
sen, Udby pr. Holbæk 1945-49, aflagt svendeprøve
i Holbæk (meget godt og propert udført arbejde),
svend h. slagtermester K. Michaelsen, Skørringe,
h. slagtermester Carlsen, Nakskov, på LollandFalsters Andels-Svineslagteri, Nykøbing F. og h.
slagtermester Barlund, Nykøbing F., overtaget
slagtermester Carl Mortensen’s forretning i Refsvindinge — der sideløbende omfatter pølsemageri
samt landtur — 1955, ombygget og moderniseret
forretningen s. å.
Adr. Refsvindinge.
Firma: Frede Jensen, Slagter, Refsvindinge.

Jensen, Georg Johan, slagtermester; f. 7/12 1908
i Tylstrup, Hjørring amt, søn af fabriksarbejder
Ove Christian Jensen; g. 4/2 1934 m. Johanne J.,
f. Nielsen Lassen; udd. h. slagtermester Qvist,
Godthåb J. 1923-27, lærebrev 1927, svend i lære
virksomheden 1927-44, overtaget nuværende slag
terforretning i Øster Hornum — der er grundlagt
1924 og sideløbende omfatter aut. slagtehus og
pølsemageri — 1944, udvidet og moderniseret
butikslokalet samt indrettet nyt pølsemageri 1956;
vareområde: kød og viktualier en detail fra bu
tik og vogn; kasserer i Nibe og Omegns Slagter
mesterforening s. 1956; formd. f. Øster Hornum
Vandværk og kasserer f. Øster Hornum Idræts
anlæg.
Adr. Øster Hornum pr. Støvring.
Firma: Georg Jensen, Slagtermester, Øster
Hornum pr. Støvring.

Jensen, Gerian Jacob, slagtermester; f. 10/10
1913 i Nørresundby, søn af handelsmand Jens
Jakob Jensen; g. 1949 m. Betty Camilla J., f.
Frank; udd. h. slagtermester Holger Hansen, Al
borg 1929-33, svendebrev 1933, svend 1933-34, bu
tikssvend h. slagtermester Alfred Jensen, Alborg
1934-36, grundlagt nuværende slagterforretning i
Alborg — der sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1936, sideløbende

indehaver af fårefarm og landbrug m. løsdrift
samt kontrol v. Nordisk Kontrol og v. Skandina
visk Kontrol — begge Alborg (kontrol af slag
tede dyr t. eksport); vareområde: kød og viktua
lier en detail.
Adr. Kapelvej 33, Alborg.
Firma: Jacob Jensen, Kød- & Pålægsforretning,
Vesterbro 84, Alborg.

Jensen, Gunder, slagtermester; f. 14/7 1901 i
Kliplev, Åbenrå amt, datter af gårdejer Peter
Iversen; g. m. slagtermester Johan Jørgen Jen
sen (død 1951); efter ægtefællens død 1951 over
taget og videreført dennes slagterforretning i
Nordborg i samarbejde m. sønnen slagter Hart
vig Jensen og datteren fru Gertrud Winther,
genn. årene ombygget og moderniseret forret
ningen — der omfatter butik, pølsemageri og
slagtehus.
Adr. Storegade 17, Nordborg.
Firma: J. Jensen, Slagterforretning, Storegade
17, Nordborg.
Jensen, Gunnar Preben, fabrikant; f. 2/10 1918
i Kbhvn., søn af fabrikant Jens Wilhelm Carl
Jensen; g. 9/1 1943 m. Gudrun Marie Kristine J.,
f. Nielsen; udd. h. slagtermester Chr. Ivarsen,
Kbhvn. 1932-36, svendeprøve 1936, derefter ansat
i faderens leverpostejfabrik i Kbhvn., i kompag
ni m. broderen fabrikant Jens Volmer Gregers
Jensen overtaget samme — der er grundlagt af
faderen 1912 — 1945; vareområde: leverpostej en
gros, leverandør t. slagtere og viktualiehandlere
i Stor-Kbhvn.
Adr. Magnoliavej 1, Kbhvn. Valby.
Firma: Jens Jensen, Leverpostejfabrik, Jerichausgade 80, Kbhvn. V.
Jensen, H. Svejstrup, slagteridirektør; udd. på
Hammel & Omegns Andels-Svineslagteri, Ham
mel og på A/S Randers Svineslagteri, Randers
samt i England, kontorchef på Herning Svine
slagteri, Herning, direktør f. Skjern Svineslagte
ri, Skjern 1944-47, direktør f. Herning Svineslag
teri, Herning — der omfatter svine- og kreatur
slagteri, pølsefabrik og konservesafdeling — 1947;
direktør og medl. af best. f. C. W. S. Svineslagte
rier A/S, medl. af best. f. Privat-Slagteriernes
Organisation, f. Eksport-Svineslagteriernes Salgs
forening og f. Hude-Centralen A.m.b.A.
Adr. Poulsgade 2, Herning.
Firma: Herning Svineslagteri, Poulsgade 2,
Herning.

Jensen, Hans, fabrikant.
Firma: Hans Jensen’s Konservesfabrik, Glas
vej 5-7, Kbhvn. NV.
Jensen, Hans, slagtermester, kreaturhandler; f.
3/5 1911 i Vejle, søn af slagtermester, kreatur
handler Jørgen Jensen; g. 11/1 1947 m. Anne J.,
f. Rasmussen; udd. dels h. slagtermester Carl
Petersen, Vejle og dels h. slagtermester Niels
Würtzner, Vejle 1925-29, svendeprøve m. diplom
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f. snitfri hudeaftagning (Vejle), frekventeret Tek
nologisk Institut, Kbhvn. 1930, svend h. slagter
mester Sophus Poulsen, Hornbæk og på Vejle &
Omegns Andels-Svineslagteri, Vejle, i kompagni
m. broderen slagtermester Ingv. Jensen overtaget
faderens slagterforretning i Vejle 1934, eneinde
haver af samme — der sideløbende omfatter pøl
semageri — s. 1943, sideløbende drevet handel m.
levende kreaturer; hobby: kreaturopdræt.
Adr. Vesterbrogade 28, Vejle.
Firma: Hans Jensen, Slagtermester, Vesterbro
gade 28, Vejle.
Jensen, Hans Alfred, slagtermester, bestyrer;
f. 23/1 1912 i Sæby, Hjørring amt, søn af træ
handler Niels Christian Jensen; g. 30/7 1939 m.
Dagmar J., f. Pedersen; udd. i kolonial, ansat på
Østvendsyssel Andels-Svineslagteri’s kontor, Sæ
by, bestyrer af sammes udsalg i Sæby s. 1936.
Adr. Volstrup pr. Sæby.
Firma: Østvendsyssel Andels-Svineslagteri’s
Udsalg, Vestergade 32, Sæby.
Jensen, Hans Arvid, slagtermester; f. 3/4 1921
i Eskilstrup, Maribo amt, søn af arbejdsmand
Andreas Jensen; g. 14/10 1943 m. Anna J., f. Han
sen; udd. h. slagtermester Poul Phillipsen, Stub
bekøbing 1936-40, svend i broderen slagtermester
Emil Jensen’s forretning i Stubbekøbing 1946-50,
optaget s. kompagnon i samme 1950; kasserer i
Stubbekøbing og Omegns Slagtermesterforening
s. 1955.
Adr. Frihedsvej 24, Stubbekøbing.
Firma: Brdr. Jensen, Slagterforretning, Grøn
negade 2, Stubbekøbing.

Jensen, Hans Kjær, slagtermester; f. 3/11 1900
i Snejbjerg, Ringkøbing amt, søn af murermester
Johannes Jensen; g. 19/7 1931 m. Emilie J., f.
Pedersen; udd. h. slagtermester Hans Barslund,
Sønder Felding 1925-31, overtaget nuværende
slagterforretning i Billund — der omfatter butik
og slagtehus — 1931, genn. årene ombygget og
moderniseret samme; medl. af best. f. Midtjydsk
Slagtermesterforening, næstformd. f. Grindsted
off. Slagtehus A/S, Grindsted.

H. A. Jensen
slagtermester
Stubbekøbing

Adr. Billund.
Firma: Hans Kjær Jensen, Slagterforretning,
Billund.

Jensen, Hans Max, slagtermester; f. 8/12 1909 i
Åbenrå, søn af slagtermester Hans Jensen; g. 30/9
1933 m. Louise J., f. Bennetzen; udd. h. broderen
slagtermester Asmus Jensen, Åbenrå 1925-29, fre
kventeret Åbenrå tekniske Skole, løst nærings
brev og etabi. sig s. selvstændig slagtermester i
Åbenrå 1937, grundlagt nuværende moderne slag
terforretning m. pølsemageri i Åbenrå 1950;
formd. f. Åbenrå By og Amts Slagtermesterfor
ening.
Adr. Jernbanegade 30, Åbenrå.
Firma: Hans Max Jensen, Slagterforretning,
Jernbanegade 30, Åbenrå.
Jensen, Hans Oluf, slagtermester; f. 16/4 1921 i
Gjøl, Hjørring amt, søn af handelsmand Carl
Christian Jensen; g. 12/6 1949 m. Esther J., f.
Mogensen; udd. h. slagtermester Jørgen Dejliggaard Jensen, Gjøl 1936-40, svend h. samme 194049, svendebrev 1949, overtaget nuværende slag
terforretning i Ålborg — der sideløbende om
fatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
1949; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Ny Kærvej 17, Ålborg.
Firma: H. O. Jensen, Slagtermester, Ny Kær
vej 17, Ålborg.
Jensen, Hans Peter, slagtermester; f. 18/5 1888 i
Kbhvn., søn af sadelmager Hans Peter Olsen; g.
19/11 1919 m. Karen J., f. Sørensen; fra det 10’de
år udd. h. slagtermester Larsen, Sørbymagle pr.
Slagelse, fra det 14-30’de år beskæftiget bl. a. m.
slagtning på forskellige gårde og herregårde,
etabi. sig s. selvstændig slagtermester i Haldrup
m. handel fra Horsens Torv 1919, overtaget slag
termester Mich. Mikkelsen’s forretning i Daugård
— der omfattede slagterforretning samt handel
fra vogn — 1923, afhændet samme 1949, side
løbende drevet handel m. levende kreaturer og
grise, repræsentant f. Århus Flæskehal A/S, År
hus s. 1951; i 2 perioder medl. af best. f. Vejle
Slagtermesterforening; stævningsmd. i Daugård
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(10 år), formd. f. Daugård I.F. (10 år), medl. af
best. f. Daugård Sygekasse, f. Daugård Elværk,
f. Daugård Vandværk og f. Daugård Kloakselskab
(5 år).
Adr. Daugård.
Firma: H. P. Jensen, Slagtermester, Daugård.

Jensen, Hans Søren Agner, slagtermester; f.
10/12 1918 i Holbæk, søn af jern- og produkthand
ler Anton Jensen; g. 14/3 1943 m. Inga Bodil J.,
f. Hansen; udd. h. slagtermestrene Viggo Rohde,
Holbæk, P. M. Rasmussen, Gørlev og H. M. Suhr,
Odder, svendebrev (Odder) 1938, svend h. slagter
mestrene Carl Davidsen, Skive og Anker Lind,
Arhus, jern- og produkthandler i Holbæk 194248, landslagter s. 1947, overtaget slagtermester
Jacob Formann’s slagter- og viktualieforretning
i Holbæk 1954.
Adr. Brogade 10, Holbæk.
Firma: Agner Jensen, Slagtermester, Kalundborgvej 39, Holbæk.
Jensen, Hans Viggo, slagtermester; f. 13/4 1927
i Gjøl, Hjørring amt, søn af gårdejer Karl M.
Jensen; g. 21/10 1951 m. Elisabeth J., f. Mogen
sen; udd. h. slagtermester, pølsefabrikant J. B.
Jensen, Gjøl (sen. Skalborg) 1943-47, frekventeret
Gjøl Aftenskole og Teknologisk Institut, Kbhvn.,
svend og pølsemager i lærevirksomheden, over
taget samme — der omfatter moderne butik og
pølsemageri — 1951.
Adr. Gjøl pr. Åbybro.
Firma: H. V. Jensen, Gjøl Slagterforretning,
Gjøl pr. Åbybro.

Jensen, Harald, slagtermester.
Firma: Harald Jensen, Slagterforretning,
Arslev pr. Slagelse.
Jensen, Hartvig, slagter; f. 5/4 1939, søn af
slagtermester Johan Jørgen Jensen; frekventeret
mellem-, handels- og tekniske skoler, iøvrigt udd.
i moderen fru Gunder Jensen’s slagterforretning
i Nordborg 1953-57, p.t. ansat h. slagtermester H.
Marcussen, Tønder m. henblik på videreuddan
nelse.

H. V.

Jensen
slagtermester
Gjøl

Firma: Hans Marcussen, Slagteri & Pølsema
geri, Vestergade 34, Tønder.
Jensen, Hartwig Carsten, slagtermester; f. 14/12
1905 i Åbenrå, søn af slagtermester Hans Jörgen
Jensen; g. 30/10 1932 m. Emma Petra J., f. Ans
ager; udd. dels h. faderen 1922-25 og dels h. slag
termester Paul Thierbach, Haderslev 1925-26,
svend bl. a. i Arhus, Nordborg og Åbenrå, fre
kventeret fagskole i Köln, overtaget faderens
slagterforretning i Åbenrå — der er beliggende i
et af byens ældste huse (fra 1782) og er grundlagt
f. ca. 55 år siden — 1934, genn. årene modernise
ret samme; genn. ca. 12 år næstformd. og formd.
f. Åbenrå By og Amts Slagtermesterforening.
Adr. Skibbrogade 8, Åbenrå.
Firma: Hartwig Jensen, Slagterforretning,
Skibbrogade 8, Åbenrå.
Jensen, Helge Klosterskov, slagtermester; f.
20/9 1911 i Kbhvn.; g. 17/7 1938 m. Mathilde J., f.
Rasmussen; udd. h. slagtermester Bohn-Willeberg, Kbhvn., svendeprøve m. broncemedaille
1930, svend bl. a. i Arbejdernes Kødforsyning,
Kbhvn. (18 år), etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Kbhvn. 1952.
Adr. Våningsvej 8, Kbhvn. S.
Firma: Helge Klosterskov Jensen, Slagterme
ster, Amagerbrogade 111, Kbhvn. S.
Jensen, Helmuth Salskov, slagtermester; f. 25/1
1923 i Sønderby, Assens amt, søn af slagtermester
Anders Jensen; g. 1/1 1946 m. Else S. J., f. Mad
sen; udd. h. slagtermester Rasmus Hansen, As
sens 1937-41, svendebrev 1941, svend 1941-44, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Arhus 1944,
overtaget nuværende slagterforretning i Arhus
— der sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1950; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Hvidkløvervej 5, Arhus.
Firma: H. Salskov Jensen, Slagtermester, Jæ
gergårdsgade 41, Arhus.
Jensen, Henning, slagtermester; f. 13/12 1924 i
Thyregod, Vejle amt, søn af slagtermester Tho-
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mas Jensen; g. 24/1 1953 m. Jonna J., f. Larsen;
udd. h. slagtermester L. K. Larsen, Brande 194145, svendebrev 1945, svend 1945-52, grundlagt nu
værende slagterforretning i Viborg — der side
løbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri — 1952; vareområde: kød og viktualier en
detail.
Adr. Danmarksvej 52, Viborg.
Firma: Henning Jensen, Ringparkens Slagter
forretning, Jegstrupvej, Viborg.

Jensen, Henning Auvig, slagtermester; f. 14/12
1928 i Struer, søn af slagtermester Peter Jensen;
g. 16/8 1954 m. Bente J., f. Sørensen; udd. i fade
rens slagterforretning i Struer 1942-46, frekvente
ret Struer tekniske Skole, svend i lærevirksom
heden, optaget s. kompagnon i samme 1954, leder
af butik og pølsemageri.
Adr. Østergade 44, Struer.
Firma: P. Jensen & Søn, Slagterforretning,
Østergade 20, Struer.
Jensen, Henning Georg, slagtermester; f. 13/3
1925 i Thisted, søn af chauffør Anton Jensen; g.
16/9 1951 m. Inger J., f. Vestergaard; udd. h. slag
termester Kloster, Thisted 1941-45, frekventeret
Thisted tekniske Skole, svend bl. a. i A/S Aug.
Olsen & Søn, Kødbyen, Kbhvn. og h. slagterme
ster Chr. Frederiksen, Hurup, Thy (5 år), løst
næringsbrev og overtaget nuværende slagterfor
retning i Holstebro — der er grundlagt 1947 —
1952.
Adr. Klitrosevej 5, Holstebro.
Firma: Henning Jensen, Slagtermester, Eng
havevej 7, Holstebro.
Jensen, Henry, slagtermester; f. 17/4 1911 i
Randers, søn af tømrer Jens Jensen; g. 25/12 1937
m. Vibeke J., f. Ascanius Thøgersen; udd. dels
h. slagtermester Landru Nielsen, Randers og dels
h. slagtermester J. M. Danielsen, Rønde 1925-30,
svendebrev 1930, svend 1930-33, etabl. sig s. selv
stændig slagtermester m. salg fra vogn 1933,
grundlagt nuværende slagterforretning i Randers
— der sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,

H. Jensen
slagtermester
Viborg

kogeri og salteri — 1936*; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Tjærebyvej 31, Dronningborg pr. Randers.
Firma: Nyvangs Kødudsalg, Skolevej 21, Ran
ders.

Jensen, Herluf, slagtermester; f. 30/10 1916 i
Alborg, søn af gasværksarbejder Ludvig Jensen;
g. 11/5 1940 m. Ella Viola J., f. Christensen; udd.
h. slagtermester Anton Nielsen, Ålborg 1932-36,
frekventeret Alborg Slagterfagskole, svendebrev
1936, svend 1936-43, bestyrer af slagteriudsalg i
Nørresundby 1943-45 og af slagteriudsalg i Alborg
1945-46, overtaget nuværende slagterforretning i
Alborg — der er grundlagt 1910 — 1946; vareom
råde: kød og viktualier en detail.
Adr. Tovesvej 24, Alborg.
Firma: Herluf Jensen, Slagtermester, Niels
Ebbesens Gade 6, Alborg.
Jensen, Herluf, slagtermester; f. 6/9 1924 i
Hjørring, søn af slagtermester Svend Aage Jen
sen; g. 28/9 1947 m. Inge J., f. Clausen; udd. h.
faderen, svendebrev s. pølsemager, frekventeret
Niels Brock’s Handelsskole, Kbhvn. 1944-46,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Hjørring
1956; faglærer v. Hjørring tekniske Skole s. 1954.
Adr. Østre Ringvej 18, Hjørring.
Firma: Herluf Jensen, Slagtermester, Østre
Ringvej 4, Hjørring.
Jensen, Herluf Reimer, slagtermester; f. 18/9
1918 i Skovlund, Ribe amt, søn af slagtermester
Jens Niels Jensen; g. 26/3 1944 m. Oda Marie J.,
f. Aae; udd. h. slagtermester Strandbygaard,
Varde 1933-37, svend bl. a. h. slagtermestrene
Haulrich, Varde, Vestergaard, Nørre Nebel og
Vald. Pedersen, Bramminge, løst næringsbrev og
overtaget faderens slagterforretning i Norden
skov — der omfatter butik, pølsemageri og slag
tehus — 1944, genn. årene ombygget og moder
niseret samme; medl. af best. f. Varde og Om
egns Slagtermesterforening.
* Efter redaktionens afslutning erfares det, at slagtermester
Henry Jensen har afhændet Nyvangs Kødudsalg, Randers til
slagtermester A. Chr. Ladefoged, Randers 1957.
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Adr. Nordenskov.
Firma: Herluf Jensen, Slagterforretning, Nor
denskov.

Jensen, Holger, kreaturkommissionær, grosse
rer; f. 9/6 1904 i Ørsø, Hjørring amt, søn af køb
mand Jens Jensen; g. 7/6 1935 m. Kamma J., f.
Troensegaard; udg. fra Dronninglund Mellemog Realskole, Dronninglund 1920, udd. i handelsog kontorvirksomhed på Østvendsyssel AndelsSvineslagteri, Sæby, bogholder i lærevirksom
heden 1927, medindehaver af firmaet Martin Jen
sen, Kødbyen, Kbhvn. 1937, eneindehaver af
samme s. 1942.
Adr. Skelbækgade 44, Kbhvn. V.
Firma: Holger Jensen, Kreaturkommissionær,
Flæskehallen 6, Kødbyen, Kbhvn. V.
Jensen, Holger, slagtermester; f. 6/8 1908 i
Kbhvn., søn af slagtermester Anton Jensen; g.
17/11 1945 m. Gudrun Glasdam J., f. Glasdam
Jensen; udd. dels h. slagtermester Svend Ander
sen, Odense 1922-24 og dels h. faderen 1924-26,
aflagt svendeprøve i Odense (udmærket godt og
propert udført arbejde), svend i faderens slag
terforretning i Odense, overtaget samme — der
er grundlagt i slutningen af forrige århundrede
og drives s. speciel hesteslagterforretning — 1943.
Adr. Margrethes Allé 20, Fruens Bøge.
Firma: Holger Jensen, Hesteslagter, Nørregade
91, Odense.
Jensen, J. P., direktør.
Firma: Frederikssund Andels-Svineslagteri,
Frederikssund.
Jensen, Jakob, eksportør; f. 25/6 1906 i Dybbøl,
Sønderborg amt, søn af bygmester Hans Jensen;
g. 1934 m. Marie J., f. Thietje; udd. s. slagter h.
slagtermestrene Detlefsen og Zickert — begge
Sønderborg 1921-23, svend bl. a. på Gråsten An
delsslagteri, Gråsten (15 år), løst næringsbrev og
grundlagt nuværende eksportforretning i Rinke
næs — der omfatter kreaturhandel og eksport

H. Jensen
kreaturkommissionær
Kbhvn. V.

af levende kreaturer og søer t. Tyskland samt
en del en gros slagtning t. Kbhvn. — 1945.
Adr. Rinkenæs.
Firma: Jakob Jensen, Kreaturhandel & -eks
port, Rinkenæs.
Jensen, Jens, slagtermester; f. 18/6 1897 i Gro
ve, Viborg amt, søn af slagter Jens Peder Jen
sen; g. 20/3 1921 m. Johanne J., f. Nyboe; udd.
h. slagtermester J. Wium, Holstebro 1911-15,
svend bl. a. h. slagtermester P. C. Bertelsen,
Holstebro, etabi. sig s. selvstændig slagtermester
m. forretning Nørreport 54, Holstebro 1922, op
ført nuværende moderne slagterforretning m.
pølsemageri i Holstebro 1946; formd. f. Holstebro
Slagtermesterforening s. 1952, driver om vinteren
fagskole f. slagtere i eget pølsemageri.
Adr. Nørreport 56, Holstebro.
Firma: Jens Jensen, Slagterforretning, Nørre
port 56, Holstebro.

Jensen, Jens, slagtermester; f. 15/10 1897 i Snogbæk, Sønderborg amt, søn af gårdejer Hans Jen
sen; g. 21/9 1921 m. Christine J., f. Christensen;
udd. h. slagtermester Peter Hartvig, Flensburg
1912-15, frekventeret Flensburg tekniske Skole,
tysk soldat t. 1918, svend i Tyskland og h. slag
termester Max Petersen, Åbenrå, løst nærings
brev og overtaget nuværende slagterforretning
i Avnbøl — der omfatter butik, pølsemageri og
slagteri — 1921, genn. årene ombygget og mo
derniseret forretningen; medl. af best. f. Sønder
borg og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Avnbøl.
Firma: Jens Jensen, Slagterforretning, Avnbøl.
Jensen, Jens Borup, slagtermester; f. 10/12 1892
i Borup, Alborg amt, søn af landmand Chresten
Borup Jensen; g. 10/9 1922 m. Hilda B. J., f.
Krogh; udi. h. slagtermester Bernhard Lauritzen, Nykøbing M. 1927, handlet m. kød på landet,
grundlagt nuværende slagterforretning i Nykø
bing M. 1948.
Adr. Fruevej 25, Nykøbing M.
Firma: Jens Borup Jensen, Slagtermester,
Fruevej 25, Nykøbing M.
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Jensen, Jens Christian, slagtermester, kreatur
handler; f. 21/8 1883 i Hemmed, Randers amt,
søn af fisker Chresten Jensen; g. 17/3 1906 m.
Maren J., f. Hansen; udd. s. møller på Svend
strup Mølle, Svendstrup J. 1897-1901, virket v.
møllerfaget t. 1906, derefter lært slagtning h.
slagtermester Schrøder, Nørrebro, Odense, på
begyndt landhandel og torvehandel i Odense
samt handel m. levende kreaturer fra nuværende
ejendom m. slagtehus i Stenløse 1907, drevet
handel udelukkende m. levende kreaturer 191420, derefter påny sideløbende drevet slagterfor
retning, påbegyndt en gros forretning på Odense
off. Slagtehuse, Odense 1923, drevet handel ude
lukkende m. levende kreaturer s. 1931.
Adr. Stenløse pr. Sankt Klemens.
Firma: Jens Chr. Jensen, Slagtermester &
Kreaturhandler, Stenløse pr. Sankt Klemens.
Jensen, Jens Christian, slagtermester, salgs
leder; f. 30/5 1895 i Herning, søn af slagtermester
Peder Jensen; g. 24/8 1951 m. Lydia Elisabeth J.,
f. Jacobsen; udd. h. faderen 1909-13, svend bl. a.
i Silkeborg, iøvrigt drevet handel, grundlagt en
gros forretning m. en gros slagtning og handel
bl. a. på Kbhvn.s Kødby i Herning sidst i
1920’erne, salgsleder f. D.L.K.s Herning afd. s.
1940; kasserer og sekretær f. Herning og Omegns
Slagtermesterforening s. 1923.
Adr. Thorsgade 19, Herning.
Firma: Jens Jensen, Salgsleder (D.L.K.), Thors
gade 19, Herning.
Jensen, Jens Christian, slagtermester; f. 6/5
1906 i Ølby, Ringkøbing amt, søn af slagtermester
Peder Christian Jensen; g. 10/9 1939 m. Karen
Kirstine J., f. Christensen; udd. h. faderen 192024, svend i lærevirksomheden, etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Vemb 1937, overtaget nu
værende slagterforretning i Vemb — der omfat
ter moderne butik og pølsemageri — 1950; genn.
en årrække kasserer i Vestjydsk Slagtermester
forening.
Adr. Nørregade 17, Vemb.
Firma: Jens Chr. Jensen, Slagterforretning,
Nørregade 17, Vemb.

J. C.

Jensen
slagtermester,
kreaturhandler
Stenløse

Jensen, Jens Christian, slagtermester; f. 18/11
1911 i Erlev, Haderslev amt, søn af gårdejer Niels
Jensen; g. 22/4 1939 m. Caroline J., f. Schrøder;
udd. h. slagtermester Hans Nielsen, Haderslev
1926-30, frekventeret Haderslev tekniske Skole,
svend bl. a. h. læremesteren og h. slagtermester
Ludv. Vollstedt, Haderslev, løst næringsbrev og
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Haders
lev 1940, erhvervet nuværende ejendom i Vojens
og opført moderne slagterbutik og pølsemageri
i samme 1957; genn. henholdsvis 2 og 5 år formd.
og næstformd. f. Slagtermesterforeningen f. Ha
derslev og Omegn.
Adr. Vestergade 39, Vojens.
Firma: J. C. Jensen, Slagtermester, Vester
gade 39, Vojens.

Jensen, Jens Christian, slagtermester; f. 10/2
1919 i Feldborg, Ringkøbing amt, søn af slagter
mester Hans Jensen; g. 11/5 1947 m. Marie J.,
f. Adamsen; udd. h. faderen 1934-38, frekvente
ret Aulum tekniske Skole, svend bl. a. h. slagter
mester Søren Nielsen, Holstebro (5 år) og h.
faderen, løst næringsbrev og overtaget nuvæ
rende slagterforretning i Tvis — der omfatter
butik og pølsemageri — 1946, genn. årene om
bygget og moderniseret samme.
Adr. Tvis.
Firma: J. Chr. Jensen, Slagterforretning, Tvis.
Jensen, Jens Christian, slagtermester; f. 14/9
1928 i Vokslev, Alborg amt, søn af gårdejer Val
demar Jensen; g. 8/9 1951 m. Gerda Irene J., f.
Møbjerg Nielsen; udd. h. slagtermester Jensen
Christensen, Brovst 1944-48, svendebrev 1948,
svend 1948-53, overtaget nuværende slagterfor
retning i Ranum — der sideløbende omfatter
slagtehus, pølsemageri, kogeri og salteri — 1953;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Vestergade 31, Ranum.
Firma: J. Chr. Jensen, Slagterforretning, Ra
num.

Jensen, Jens Erik Hvidtfeldt, slagtermester;
f. 3/10 1903 i Vejle, søn af slagtermester Jens
Erik Hvidtfeldt Jensen; g. 1925 m. Karen J., f.
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Krentel; udd. i faderens slagterforretning i Vejle
1917-21, svendeprøve m. diplom f. snitfri hudeaftagning (Vejle), frekventeret Teknologisk In
stitut, Kbhvn. 1923, svend i lærevirksomheden,
optaget s. kompagnon i samme 1926, eneindeha
ver af forretningen — der er grundlagt af fade
ren 1897 — s. 1927; næstformd. i Vejle Slagter
mesterforening.
Adr. Vestergade 10, Vejle.
Firma: Erik Jensen, Slagter- & Pålægsforret
ning, Vestergade 10, Vejle.

Jensen, Jens Orlemann, slagtermester; f. 20/3
1921 i Dronninglund, Hjørring amt, søn af krea
turhandler Jens Jacob Jensen; g. 1/12 1945 m.
Anna Karla J., f. Pedersen; udd. i kreaturhan
del h. faderen, sen. ekspedient h. broderen slag
termester Jacob Jensen, Alborg, løst nærings
brev og overtaget nuværende slagterforretning
i Hjørring 1948, genn. årene udvidet og moder
niseret samme.
Adr. Fynsgade 17, Hjørring.
Firma: Orlemann Jensen’s Slagterforretning,
Jernbanegade 6, Hjørring.

J. C. Jensen
slagtermester
Tvis

forretning i Horsens — der er grundlagt 1925
og sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, ko
geri og salteri — 1951; vareområde: kød og vik
tualier en detail.
Adr. Nørrebrogade 6, Horsens.
Firma: Chr. Jensen, Slagterforretning, Nørre
brogade 1, Horsens.

Jensen, Jens Volmer Gregers, fabrikant; f. 13/3
1909 i Kbhvn., søn af fabrikant Jens Wilhelm
Carl Jensen; g. 11/5 1935 m. Ruth Aase J., f.
Flindt; udd. h. slagtermester Georg Ebstrup,
Kbhvn., svendebrev 1927, svend h. læremesteren
t. 1929, derefter svend h. slagtermester Chr. Jen
sen, Kbhvn., ansat i faderens leverpostej fabrik
i Kbhvn. 1931-45, i kompagni m. broderen fabri
kant Gunnar Preben Jensen overtaget samme —
der er grundlagt af faderen 1912 — 1945; vare
område: leverpostej en gros, leverandør t. slag
tere og viktualiehandlere i Stor-Kbhvn.
Adr. Bykildevej 8, Kbhvn. Valby.
Firma: Jens Jensen, Leverpostejfabrik, Jerichausgade 80, Kbhvn. V.

Jensen, Jens Ove, slagtermester; f. 23/8 1923 i
Odder, Arhus amt, søn af jernhandler Jens Al
bert Jensen; g. 9/4 1950 m. Merete Kirstine J.,
f. Jensen; udd. på Odder Andels-Svineslagteri,
Odder 1937-41, svend i lærevirksomheden 194151, overtaget nuværende slagterforretning i Ør
ting — der sideløbende omfatter slagtehus, pøl
semageri, røgeri, kogeri og salteri — 1951; vare
område: kød og viktualier en detail fra butik
og vogn.
Adr. Ørting.
Firma: Ørting Slagterforretning v. Ove Jensen,
Ørting.

Jensen, Johannes, ekspeditionssekretær; f. 30/8
1910 i Jersie, Kbhvn.s amt, søn af landbruger
Hans Jensen; g. m. Karen J., f. Baastrup Jen
sen; student 1931, cand. jur. 1938, fung. sekretær
i Landbrugsministeriet 1938, sekretær 1940, fuld
mægtig 1945, ekspeditionssekretær 1950, sagfører
1949; ansat i statens kornkontor 1940-45, medl.
af Landbrugsministeriers korneksportudvalg
1946, sekretær i det veterinære sundhedsråd 1949,
beskikket off. anklager v. Kbhvn.s Politikammer
1946-49.
Adr. Abildgårdsvej 67, Virum.
Institution: Landbrugsministeriet, Slotsholms
gade 10, Kbhvn. K.

Jensen, Jens Vagn Lerche, slagtermester; f.
31/3 1929 i Horsens, søn af slagtermester Anders
Christian Jensen; g. 18/11 1951 m. Hansa Lilly
J., f. Olsen; udd. på Horsens Andels-Svineslag
teri, Horsens 1944-48, svendebrev 1948, svend
1948-51, optaget s. kompagnon i faderens slagter

Jensen, Johannes A., slagtermester; f. 8/6 1910
i Nykøbing M., søn af slagtermester Martin Jen
sen; g. 17/5 1941 m. Edith J., f. Christiansen; udd.
h. faderen, svendebrev 1929, svend i faderens
slagterforretning i Nykøbing M., overtaget sam
me 1936.
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Adr. Vestergade 16, Nykøbing M.
Firma: Johs. A. Jensen, Slagtermester, Vester
gade 16, Nykøbing M.

Jensen, Johannes Hjorth, slagtermester; f. 2/10
1922 i Bjerringbro, Viborg amt, søn af slagter
mester Søren Christian Jensen; g. 9/6 1946 m.
Karna J., f. Christiansen; udd. h. slagtermester
Carl Buch, Randers 1937-41, svendebrev 1941, ef
ter faderens død bestyrer af dennes fedevareforretning i Bjerringbro f. moderen 1941-46, over
taget samme — der er grundlagt af faderen 1919
og sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, ko
geri og salteri — 1946; vareområde: kød og vik
tualier en detail; medl. af best. f. Bjerringbro
Slagtermesterforening.
Adr. Storegade 3, Bjerringbro.
Firma: Johs. Hjorth Jensen, Fede vareforret
ning, Storegade 3, Bjerringbro.

Jensen, Jul., opsynsmand.
Firma: Næstved Kvægtorv & off. Slagtehuse
A/S, Næstved.
Jensen, Jørgen, slagtermester; f. 10/7 1913 i
Åbybro, Ålborg amt, søn af snedkermester Jens
Jensen; g. 1/5 1937 m. Kathrine Marie J., f. Kri
stensen; udd. i kontorvirksomhed 1930-34, fre
kventeret Justitsråd Møller’s Handelshøjskole,
Ålborg, ansat i ekspeditionen i en gros firmaet
H. Riekehr & Søn, Ålborg 1934-47, i kompagni m.
slagtermester Aage R. Christensen overtaget nu
værende slagterforretning i Ålborg — der er
grundlagt 1939 og sideløbende omfatter pølse
mageri, røgeri, salteri og kogeri — 1947; vare
område: kød og viktualier en detail samt frem
stilling og salg af bayerske pølser en gros.
Adr. Slotsgade 16 A, Ålborg.
Firma: Emil Madsen’s Eftf. (Christensen &
Jensen), Slagterforretning, Rëberbansgade 21,
Ålborg.
Jensen, Jørgen Bejlegaard, pølsefabrikant; f.
25/4 1913 i Gøl, Hjørring amt, søn af handels
mand Carl Jensen; g. 14/5 1939 m. Olga J., f.

J.

V.

G. Jensen
fabrikant
Kbhvn. V.

Rom; udd. h. slagtermester Chr. Mølgaard Niel
sen, Gøl 1928-32, svendebrev 1947, svend i lære
virksomheden 1932-34, etabi. sig s. selvstændig
slagtermester i Gøl 1934, udvidet virksomheden
t. sideløbende at omfatte pølsefabrikation 1939,
flyttet samme — der omfatter fabrikation og
en gros salg af pølse- og fedevarer — t. nyop
ført fabriksbygning i Skalborg 1951; medl. af
best. f. Vestvendsyssel og Hanherreds Slagter
mesterforening.
Adr. Johan Skjoldborgs Vej 15, Skalborg.
Firma: Pølsefabrikken »Gøl« v. Jørgen B.
Jensen, Stationsvej 3, Skalborg.
Jensen, Jørgen Frederik, slagtermester; f. 12/12
1916 i Kbhvn., søn af elektriker Aage Jørgen
Jensen; g. 5/3 1944 m. Karla J., f. Hansen; udd.
h. slagtermester Daniel Stieper, Vanløse 1930-34,
svend i lærevirksomheden t. 1937, h. slagter
mester Georg Stieper, Valby 1937-39 og h. slag
termester S. Toftehøj, Vanløse 1939-48, drevet
slagter- og viktualieforretning i Bagsværd 194852, overtaget nuværende slagter- og viktualie
forretning i Glostrup 1952.
Adr. Hovedvejen 139, Glostrup.
Firma: Ringgårdens Slagter- & Viktualiefor
retning, Hovedvejen 139, Glostrup.
Jensen, Jørgen Stigaard, fabrikant; f. 23/2 1911
i Kværkeby, Sorø amt, søn af slagtermester Lo
renz Jensen*; g. 19/9 1937 m. Marie S. J., f. Jen
sen; udd. i destruktionsbranchen h. faderen bl. a.
på Kødfoderfabrikken »Stevns«, Karise, overta
get nævnte virksomhed 1939, sen, erhvervet
Østergård, Karise m. henblik på virksomhedens
mølleri f. kød og benmel.
Adr. Østergård, Karise.
Firma: Kødfoderfabrikken »Stevns«, Karise.

Jensen, Kaj, slagtermester; f. 29/9 1912 i Skå
rup, Skanderborg amt; g. 16/7 1939 m. Rita J.,
♦ Slagtermester Lorenz Jensen påbegyndte destruktionsanstalt
i forbindelse med slagterforretning i Kværkeby, men nedlagde
begge virksomheder og byggede ny destruktionsanstalt i Ringsted.
Efter at have afhændet sidstnævnte til Ringsted AndelsSvineslagteri,
Ringsted købte han i 1931 Kødfoderfabrikken »Stevns«, Karise.
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J. A. Jensen
slagtermester
Nykøbing M.

J. B. Jensen
pølsefabrikant
Skalborg

J. Jensen
slagtermester
Alborg

f. Solander; udd. h. slagtermester Ejner Chri
stensen, Lillerød 1926-31, aflagt svendeprøve i
Hillerød (særdeles godt og propert udført ar
bejde), svend og førstemand h. slagtermester
Otto Lau, Kbhvn. (6 år), overtaget slagtermester
Anton Hansen’s forretning i Nyborg 1950; medl.
af best. f. og næstformd. i Slagtermesterforenin
gen f. Nyborg og Omegn.
Adr. Korsgade 11, Nyborg.
Firma: Korsgades Kødudsalg, Korsgade 11,
Nyborg.
Jensen, Kaj Børge Ejvind Møller, slagterme
ster; f. 21/6 1920 i Knebel, Randers amt, søn af
handelsmand Jens Møller Jensen; g. 29/7 1946 m.
Anna Dorthea M. J., f. Pedersen; udd. h. slagter
mester S. A. Sørensen, Grenå 1935-39, svende
brev 1939, overtaget nuværende slagterforretning
i Thorsager — der er grundlagt 1926 og sidelø
bende omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1946; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Thorsager.
Firma: Thorsager Slagterforretning v. K. B.
Møller Jensen, Thorsager.
Jensen, Kaj Valdemar, slagtermester; f. 29/3
1910 i Aker, Bornholm, søn af landmand Han-

J. S. Jensen
fabrikant
Karise

J. F. Jensen
slagtermester
Glostrup

senius Jensen; g. 3/9 1933 m. Lily Irma J., f.
Larsen; udi. h. slagtermester J. P. Pedersen,
Åkirkeby 1928, svend h. læremesteren samt h.
slagtermester Wegner, Hoptrup, etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Allinge 1933.
Adr. Kirkegade 4, Allinge.
Firma: Kaj Jensen, Slagtermester, Kirkegade
4, Allinge.

Jensen, Kaj Valdemar, slagter; f. 6/12 1931 i
Dyreborg, Svendborg amt, søn af slagtermester
Lars Jensen; udd. på Fåborg Andels-Svineslag
teri, Fåborg 1947-51, aflagt svendeprøve i Fåborg
(meget godt og propert udført arbejde), svend i
lærevirksomheden og sen. medarbejder i fade
rens slagterforretning i Horne F.; hobby: trav
sport, aktiv kører m. egen hest.
Adr. Horne F.
Firma: Horne Slagter- & Viktualieforretning
v. Lars Jensen, Horne F.
Jensen, Karl Ejgil Frode, slagtermester; f. 17/1
1918 i Knabstrup, Holbæk amt, søn af arbejds
mand Laur. Jensen; g. 15/9 1943 m. Ida J., f. Pe
tersen; udd. h. slagtermestrene Henry Otto,
Knabstrup og Chr. Jensen, Mørkøv, svendebrev
1937, svend h. slagtermestrene Viggo Olsen, Sør-

K. B. E. M. Jensen
slagtermester
Thorsager

K. Jensen
slagtermester
Nyborg
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K.

V. Jensen
slagter
Horne F.

K. E. F. Jensen
slagtermester
Gørlev S.

K. W. T. Jensen
slagtermester
Silkeborg

K. E. Jensen
slagtermester
Balle

bymagle og P. M. Rasmussen & Søn, Gørlev,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Gørlev
1953.
Adr. Kalundborgvej 5, Gørlev S.
Firma: Ejgil Jensen, Slagtermester, Kalund
borgvej 5, Gørlev S.
Jensen, Karl Emil, slagtermester; f. 8/8 1906 i
Vonge, Vejle amt, søn af konsulent v. Jydsk
Haveselskab Niels Peter Theodor Jensen; g. 31/8
1930 m. Kristine J., f. Hansen; udd. v. landvæ
sen, udd. s. slagter h. slagtermester Poulsen, Give
1926-30, frekventeret Teknologisk Institut, Kbhvn.
1948 og 1950, overtaget slagtermester J. Chr. Jen
sen’s forretning i Balle pr. Bredsten — der da
omfattede slagtehus og landhandel — 1930, mo
derniseret og udvidet forretningen m. butik og
pølsemageri 1947.
Adr. Balle pr. Bredsten.
Firma: Balle Slagterforretning v. K. E. Jensen,
Balle pr. Bredsten.

Jensen, Karl Gustav, slagtermester; f. 30/6 1912
i Holstebro, søn af slagtermester Søren Jensen;
g. 7/7 1940 m. Karen Johanne J., f. Madsen; udd.
h. slagtermester Bertelsen, Holstebro 1926-30,
frekventeret Holstebro tekniske Skole, svend
bl. a. på Holstebro Eksportslagteri, Holstebro
(19 år) og h. læremesteren, løst næringsbrev og
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Holste
bro 1952.
Adr. Sønderparken 2 A, Holstebro.
Firma: Sønderparkens Slagterforretning v. K.
G. Jensen, Sønderparken 2 A, Holstebro.
Jensen, Karl William Tiichsen, slagtermester;
f. 20/5 1906 i Randers, søn af slagtermester Peter
Jensen; g. 24/1 1949 m. Kristine J., f. Jensen; udd.
i handel, grundlagt nuværende slagterforretning
i Silkeborg 1932, udvidet og moderniseret samme
samt indrettet nyt pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri — 1940; vareområde: kød og viktualier en
detail samt dybfrosne varer fra konservator; re
visor i Silkeborg og Omegns Slagtermesterfor
ening.

K. B. Jensen
slagter
Hjørring

Adr. Borgergade 29, Silkeborg.
Firma: William Jensen, Slagtermester, Borger
gade 29, Silkeborg.
Jensen, Knud Bent, slagter; f. 18/8 1933, søn af
slagtermester Aksel Christian Jensen; udd. i fade
rens slagterforretning i Hjørring m. henblik på
sen. optagelse i samme.
Firma: Aksel Jensen, Slagterforretning, Nørre
gade 15, Hjørring.

Jensen, Kristian Andreas, slagtermester; f. 30/11
1905 i Overlade sogn, Ålborg amt, søn af slagter
mester Lars Christian Jensen; g. 19/5 1935 m.
Ema J., f. Pedersen; udd. h. slagtermestrene
Ingv. Jensen, Overlade og C. Jarding, Frederiks
havn 1920-24, svendebrev 1924, svend 1924-33,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Kibæk
1933, selvstændig slagtermester i Ranum 1935-37,
overtaget nuværende slagterforretning i Over
lade — der er grundlagt af faderen 1908 og side
løbende omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1944; vareområde: kød og
viktualier en detail fra butik og vogn; driver
sideløbende en gros slagtning; formd. f. Løgstør
og Omegns Slagtermesterforening s. 1951, formd.
f. Overlade Borger- og Håndværkerforening 1951
-57.
Adr. Overlade.
Firma: Overlade Slagterforretning v. Kristian
Jensen, Overlade.
Jensen, Kristian Sander, slagtermester; f. 22/1
1876 i Randers, søn af tømrer Christian Jensen;
g. 15/3 1908 m. Karen Marie S. J., f. Krogh; udd.
h. slagtermester Chr. Christensen, Mariager 1890
-94, svend 1894-1922, etabl. sig s. selvstændig slag
termester i Hobro 1922, afhændet forretningen t.
sønnen Niels Sander Jensen 1949; genn. 10 år
medl. af best. f. Hobro og Omegns Slagtermester
forening, æresmedl. af samme og af Kreaturhandlerforeningen f. Hobro og Omegn.
Adr. Sønder Allé 20, Hobro.
Firma: Sander Jensen, Slagterforretning, Adel
gade 60, Hobro.
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K.

A. Jensen
slagtermester
Overlade

L. Jensen
slagtermester
Horne F.

K. S. Jensen
slagtermester
Hobro

L.

Jensen
direktør
Padborg

Jensen, Lars, slagtermester; f. 12/5 1896 i Få
borg, søn af kusk Peter Christian Jensen; g. 16/10
1927 m. Marie J., f. Jeppesen; udd. og virket v.
landvæsen t. 1918, derefter ansat h. hestehandler
Rasmus Andersen, Horne F., chauffør 1919-27, sen.
fisker h. svigerfaderen, indehaver af salgsrute
fra Fåborg Andels-Svineslagteri, Fåborg 1930-39,
indehaver af Dyreborg Badehotel pr. Fåborg
1939-47, erhvervet nuværende ejendom i Horne
F. og indrettet slagterforretning m. pølsemageri
og moderne bakteriedræbende kølerum i samme
1947, kører sideløbende »kødtur«; hobby: trav
sport, medl. af best. f. Dyreborg Kapsejlerforening 1927-49.
Adr. Horne F.
Firma: Horne Slagter- & Viktualieforretning
v. Lars Jensen, Horne F.

Christian Jensen; g. 17/11 1935 m. Anneliese J.,
f. Boller; udd. i kolonial, sen. uddeler i Nybøl
Brugsforening, Nybøl, forretningsfører på Søn
derborg Fjerkræslagteri, Sønderborg 1937, over
taget Padborg Fjerkræslagteri, Padborg 1946, om
dannet slagteriet t. aktieselskab og genn. årene
udvidet og moderniseret samme — der omfatter
eksport bl. a. t. Tyskland, Italien m. fl. — bl. a.
m. nyt slagteri og ekspeditionsrum.
Adr. Padborg.
Firma: Padborg Fjerkræslagteri A/S, Padborg.

Jensen, Laurits, slagtermester; f. 12/3 1897 i
Hesselager, Svendborg amt; g. 23/10 1926 m. Signe
J., f. Rasmussen; udd. s. møller, forvalter i F.A.F.,
Assens (10 år), indehaver af Dam’s Hotel, Assens
(2 år), overtaget slagtermester Aage Christen
sen’s forretning i Assens — der sideløbende om
fatter slagtehus og pølsemageri — 1930.
Adr. Strandgade 8, Assens.
Firma: Laurits Jensen, Slagtermester, Lade
gårdsgade 1, Assens.

Jensen, Lindy Kjær, slagtermester; f. 1/11 1935
i Lendrup, Alborg amt, søn af arbejdsmand Leo
Christian Myrup Jensen; g. 26/1 1957 m. Lis J.,
f. Odgaard Poulsen; udd. h. slagtermestrene
Petrus & Sønner, Løgstør 1950-54, svendeprøve
m. diplom 1954, svend i nuværende slagterforret
ning i Roslev 1954-56, overtaget samme — der
sideløbende omfatter slagtehus, pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1956; vareområde: kød
og viktualier en detail.
Adr. Roslev.
Firma: Roslev Slagterforretning v. L. K. Jen
sen, Roslev.

Jensen, Laurits Falk, slagtermester; f. 4/8 1896
i Frederikshåb, Randbøl sogn, Vejle amt, søn af
gårdejer Andreas Jensen; g. 15/5 1920 m. Anna
F. J., f. Falk; udd. h. slagtermester Søren Sø
rensen, Esbjerg 1918-22, etabi. sig s. selvstændig
slagtermester i Krogager 1922, selvstændig slag
termester i Gesten 1924-37, overtaget nuværende
slagterforretning i Arhus — der er grundlagt
1909 og sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1937; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Frederiks Allé 38-40, Arhus.
Firma: Falk Jensen, Slagtermester, Frederiks
Allé 38-40, Arhus.
Jensen, Lauritz, direktør; f. 13/11 1914 i Broa
ger, Sønderborg amt, søn af mølleejer Lauritz

Jensen, Leif, slagter; søn af slagtermester
Chresten Jensen, Sønderborg; udd. h. slagter
mester Otto Wolff, Sønderborg.
Firma: Chr. Jensen, Kød- & Viktualieforret
ning, Rylen 2, Sønderborg.

Jensen, Mads, driftsleder; f. 12/1 1907 i Lem,
Ringkøbing amt, søn af postbud Niels Jensen; g.
27/4 1932 m. Olga J., f. Lindhardt; udd. i mejeri
brug 1924-26, ansat på Skjern Fjerkræslagteri,
Skjern 1936-52, driftsleder i Bindslev Fjerkræ
slagteri A/S, Bindslev s. 1952.
Adr. Vestergade, Bindslev.
Firma: Bindslev Fjerkræslagteri A/S, Bindslev.

Jensen, Mads Dalsgaard, slagtermester; f. 20/2
1906 i Ringkøbing, søn af hotelejer Ole Jensen;
g. 23/10 1927 m. Signe D. J., f. Flodgaard; udd. h.
slagtermester Chr. Christensen, Ringkøbing 1920
-24, lærebrev 1924, svend 1924-29, etabi. sig s.
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L. K. Jensen
slagtermester
Roslev

M. Jensen
driftsleder
Bindslev

M. D. Jensen
slagtermester
Højbjerg

selvstændig slagtermester i Holme pr. Viby J.
1929, selvstændig slagtermester i Højbjerg 1930,
flyttet forretningen t. egen nyopført moderne
forretningsejendom i Højbjerg 1947, udvidet for
retningen m. nyopført pølsemageri, røgeri og
kogeri 1951; vareområde: kød og viktualier en
detail samt lynfrosne varer fra fryseboks.
Adr. Rosenvangs Allé 214, Højbjerg.
Firma: Saralyst Slagterforretning v. M. Dals
gaard Jensen, Rosenvangs Allé 214, Højbjerg.
Jensen, Magnus Skinnerup, slagtermester; f.
21/2 1919 i Ranum, Alborg amt, søn af gårdejer
Anton Christian Jensen; g. 28/5 1949 m. Grethe
S. J., f. Hernes; udd. på Nibe Andels-Svineslag
teri, Nibe 1933-37, svendebrev 1937, svend 1937-52,
overtaget nuværende slagterforretning i Horsens
1952; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Beringsgade 4, Horsens.
Firma: M. Skinnerup, Slagterforretning, Be
ringsgade 6, Horsens.
Jensen, Marius Andreas, slagtermester; f. 20/6
1896 i Sevel, Ringkøbing amt, søn af slagterme
ster Hans Jensen; g. 26/2 1920 m. Thyra J., f.
Thomsen; udd. h. slagtermester P. Petersen,
Skive 1910-14, lærebrev 1915, svend 1915-19, be
styrer af Arbejdernes Kødforsyning, Skive 191925, etabl. sig s. selvstændig slagtermester m. salg
udelukkende fra torvebod og vogn 1925, overtaget
2 slagterforretninger i Skive henholdsvis 1933 og
1937, afhændet samme og grundlagt ny slagter
forretning i Skive 1951, overtaget nuværende
slagterforretning i Seide pr. Roslev — der side
løbende omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1956; vareområde: kød og vik
tualier en detail fra butik og vogn; formd. f. Skive
og Omegns Slagtermesterforening 1936-48, medl.
af hovedbest. f. Danske Slagtermestres Landsfor
ening 1947-53.
Adr. Seide pr. Roslev.
Firma: Seide Slagterforretning, Seide pr. Ro
slev.

Jensen, N. W. Stub, slagtermester; f. 13/4 1908
på Frdbg., søn af husmand Julius Valdemar Jen
30

M. A. Jensen
slagtermester
Seide

sen; g. 21/10 1936 m. Agnes S. J., f. Nielsen; udi.
h. slagtermester Niels Jensen, Haslev 1928, svend
h. læremesteren, mester i Kbhvn. t. 1930, ansat
h. slagtermester Svend Poulsen, Kbhvn. 1930-32,
ansat i Arbejdernes Kødforsyning, Nansensgade
90, Kbhvn. K. 1932-41, forretningsbestyrer i Ar
bejdernes Kødforsyning, Amagerbrogade 106,
Kbhvn. S. 1941-48, overtaget nuværende slagter
forretning i Kbhvn. 1948.
Adr. Nyrnberggade 40, Kbhvn. S.
Firma: W. Stub Jensen, Slagtermester, Lemberggade 5, Kbhvn. S.
Jensen, Niels, slagtermester; f. 23/7 1906 i Stil
ling, Skanderborg amt, søn af smedemester Tho
mas Jensen; g. 9/11 1929 m. Marie Kirstine J., f.
Jacobsen; udd. h. slagtermester Ove Rasmussen,
Kvottrup 1920-24, svendeprøve m. diplom fra
Danske Slagtermestres Hudeauktion 1924, svend
1924-39, grundlagt nuværende slagterforretning i
Odder 1939, flyttet forretningen — der sidelø
bende omfatter pølsemageri, kogeri og salteri —
t. egen ejendom i Odder 1945; vareområde: kød
og viktualier en detail fra butik og vogn; formd.
f. Odder og Omegns Slagtermesterforening 195254.
Adr. Arhusvej 6, Odder.
Firma: N. Jensen, Slagtermester, Arhusvej 6,
Odder.
Jensen, Niels Gyde, slagtermester; f. 27/2 1909
i Gøl, Hjørring amt, søn af handelsmand Carl
Christian Jensen; g. 28/6 1936 m. Eva J., f. Ander
sen; overtaget nuværende slagterforretning i
Nørre Uttrup — der er grundlagt 1935 og side
løbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri — 1938; vareområde: kød og viktualier en
detail.
Adr. Nørre Uttrup pr. Nørresundby.
Firma: N. G. Jensen, Slagtermester, Nørre Ut
trup pr. Nørresundby.
Jensen, Niels Ivar, slagtermester; f. 30/4 1909 i
Lysholm sogn, Sorø amt, søn af slagtermester
Niels Jensen; g. 27/1 1926 m. Ella J., f. Krügel;
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W. Jensen
slagtermester
Odder

N. K. Jensen
adm. direktør
Kgs. Lyngby

O. Jensen
slagtermester
Ringsted

udi. h. broderen slagtermester Einar Jensen,
Haslev 1928, derefter ansat i faderens slagterfor
retning i Kbhvn., overtaget samme — der er
grundlagt 1925 — 1941.
Adr. Sundholmsvej 27, Kbhvn. S.
Firma: Kødbørsen, Norgesgade 21, Kbhvn. S.

Jensen, Niels K. Ølsgaard, slagtermester.
Firma: Køge Andels-Svineslagteri, Køge.
Jensen, Niels Kristian, adm. direktør; f. 28/2
1890 i Svallerup, Holbæk amt, søn af formand
Hans Jensen; g. 4/3 1929 m. Anna Margrethe J.,
f. Nygaard; præliminæreksm. (Kbhvn.s Univer
sitet) 1906, student 1908, udd. i shipping i Lübeck
1908-09, af tjent værnepligt t. 1910, beskæftiget v.
anden virksomhed t. 1914, leder af speditionsafd.
i Transatlantisk Kompagni, Kbhvn. 1914-19, ansat
h. skibsmægler Chr. Schierbeck, Kbhvn. t. 1920
og i Schenker & Co. A/S, Kbhvn. t. 1925, speditør
i Kbhvn.s Lufthavn, Kastrup 1925-26, privat virk
somhed 1926-40, derefter påny ansat i Schenker
& Co. A/S, Kbhvn. t. 1945, sammen m. direktør
N. H. Christiansen, Padborg grundlagt Danexim
A/S — der har hovedafd. i Padborg og filialer i
Kbhvn., Esbjerg, Frederikshavn, Kruså og Flens
borg og omfatter spedition og internationale
transporter m. letfordærvelige varer og levende
kvæg s. speciale — 1945 og Dansk Køletransit A/S,
Padborg — der omfatter aut. kølehus og is
fabrik — 1953, adm. direktør f. begge og formd.
f. best. f. Dansk Køletransit A/S.
Adr. Gyldendalsvej 24, Kgs. Lyngby.
Firma: Danexim A/S, Spedition & Internatio
nale Transporter, Kbhvn.

Jensen, Niels Sander, slagtermester; f. 31/7 1921
i Hobro, søn af slagtermester Kristian Sander
Jensen; g. 17/3 1946 m. Alice S. J., f. Nielsen;
udd. i faderens slagterforretning i Hobro 1935-39,
lærebrev 1939, svend i lærevirksomheden 1939-49,
overtaget samme — der er grundlagt af faderen
1922 og sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1949; vareområde: kød og
viktualier en detail.

O. H. Jensen
slagtermester
Kbhvn. 0.

Adr. Sønder Allé 20, Hobro.
Firma: Sander Jensen, Slagterforretning, Adel
gade 60, Hobro.

Jensen, Ole, slagtermester; f. 12/4 1930 i Haslev,
Præstø amt, søn af distriktsmontør Alfred Jen
sen; g. 16/7 1952 m. Bitten J., f. Madsen; udd. h.
slagtermestrene Johs. Petersen & Søn, Slagelse
og Herrn. Christensen, Holbæk, svend på Born
holm samt i Kbhvn., Holbæk og Slagelse, drevet
landforretning 1955-56, overtaget broderen slag
termester Ejner Jensen’s forretning i Ringsted
1956.
Adr. Nørregade 44, Ringsted.
Firma: Ole Jensen, Slagtermester, Nørregade
44, Ringsted.
Jensen, Ole Harald, slagtermester; f. 13/4 1918
i Kbhvn., søn af slagtermester Harald Jensen;
udd. h. faderen, svendebrev (Kbhvn.s Slagter
laug) 1936, optaget s. kompagnon i moderens slag
terforretning i Kbhvn. — der er grundlagt af
faderen 1903 — 1943.
Adr. Lyngbyvej 6, Kbhvn. 0.
Firma: Harald Jensen, Slagterforretning, Lyng
byvej 10, Kbhvn. 0.
Jensen, Oluf, slagtermester; f. 5/5 1910 i Lin
trup, Haderslev amt, søn af slagtermester Chri
stian Jensen; g. 26/3 1932 m. Else J., f. Jensen;
udd. dels h. faderen og dels på Rødding AndelsSvineslagteri, Rødding 1924-28, ansat på svine
slagterierne i Holbæk, Roskilde, Frederikssund
og Åbenrå, ansat på Konservesfabrikken D.A.K.,
Roskilde 1935-46, herunder mestersvend 1942-46,
pølse- og konservesmester på Kolding AndelsSvineslagteri, Kolding 1946-47, overtaget slagter
mester Carlsen’s forretning i Roskilde — der
sideløbende omfatter pølsemageri — 1947, ombyg
get og udvidet forretningen i 2 etapper; tildelt
1. pris f. salami og ærefuld omtale f. bacon på
den internationale slagterudstilling i Holland
1957.
Adr. Vindingevej 26, Roskilde.
Firma: Oluf Jensen, Slagtermester, Algade 62,
Roskilde.
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slagtermester
Brande

P. B. Jensen
slagtermester
Jerne

P. Jensen
slagtermester
Børglum

Jensen, Otto Waldbjørn Tychsen, slagtermester;
f. 25/9 1913 i Randers, søn af slagtermester Peter
Jensen; g. m. Anna Johanne J., f. Wistisen; udd.
h. faderen 1927-31, svendebrev 1931, svend 193134, grundlagt nuværende slagterforretning i Ran
ders — der sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1934; vareområde: kød
og viktualier en detail.
Adr. Solsikkevej 5, Randers.
Firma: W. Jensen, Slagtermester, Nørre Boule
vard 71, Randers.
Jensen, Peder, slagtermester; f. 15/2 1912 i Al
borg, søn af gårdejer Anders Jensen; g. 24/3 1940
m. Olga J., f. Sørensen; udd. h. slagtermester
Chr. Pedersen, Løgstrup 1927-31, svend bl. a. h.
slagtermestrene Brdr. Mortensen, Herning (13
år), i kompagni m. slagtermester Knud Laurids
Andersen overtaget nuværende slagterforretning
i Brande 1946, genn. årene moderniseret samme.
Adr. Torvegade 15, Brande.
Firma: Andersen & Jensen, Slagtermestre,
Torvegade 15, Brande.

Jensen, Peder, slagtermester; f. 27/6 1912 i Vej
by, Hjørring amt, søn af slagtermester Jens Jen
sen; g. 26/12 1946 m. Karen J., f. Christensen;
udd. h. slagtermester Valdemar Kjær, Løkken
1934-38, etabi. sig s. selvstændig slagtermester
1937.
Adr. Børglum pr. Vrå.
Firma: Peder Jensen, Slagter, Børglum pr. Vrå.
Jensen, Peder Bendiksen, slagtermester; f. 3/4
1906 i Sig, Ribe amt, søn af slagtermester Mads
Jensen; g. 22/6 1930 m. Mary J., f. Nielsen; udd.
h. faderen 1920-24, svend bl. a. i Salling og på
Fyn samt h. slagtermester Axel Hansen, Esbjerg,
løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig
slagtermester i Esbjerg 1930; medl. af best. f.
Esbjerg og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Storegade 179, Jerne pr. Esbjerg.
Firma: P. B. Jensen, Slagtermester, Storegade
179, Jerne pr. Esbjerg.

P. C. Jensen
slagtermester
Arhus

Jensen, Peder Christian, slagtermester; f. 3/12
1883 i Vium, Viborg amt, søn af gårdejer Søren
Jensen; g. 16/8 1914 m. Marie Nobertha J., f.
Tribler; udd. h. slagtermester Michael Nielsen,
Kjellerup 1898-1902, svendebrev 1902, svend 190212, selvstændig slagtermester i Arhus 1912-57;
formd. f. Arhus Slagtermesterforening 1933-48,
æresmedl. af samme 1948; medl. af Odd-Fellow
Ordenen i Danmark.
Adr. Hjelmensgade 2, Arhus.

Jensen, Peter, slagtermester; f. 27/10 1889 i
Ringkøbing, søn af vognmand Auvig Jensen; g.
15/6 1919 m. Sofie J., f. Jensen; udd. h. slagter
mester Chr. Christensen, Ringkøbing 1904-08,
svend h. slagtermester Schou, Struer, overtaget
nuværende slagterforretning i Struer — der
omfatter butik og pølsemageri — 1919, genn.
årene ombygget og moderniseret samme, optaget
sønnen Henning Auvig Jensen s. kompagnon i
forretningen 1954, driver sideløbende omfattende
heste- og kreaturhandel såvel t. eksport s. t.
hjemmemarkedet.
Adr. Østergade 20, Struer.
Firma: P. Jensen & Søn, Slagterforretning,
Østergade 20, Struer.
Jensen, Peter August Stenberg, slagtermester,
fabrikant; f. 5/8 1919 i Seest, Ribe amt, søn af
formand Niels Andreas Jensen; g. 9/6 1946 m.
Gerda S. J., f. Poulsen; udd. h. slagtermester
Bernh. Lauritsen, Kolding 1935-39, frekventeret
Kolding Slagterfagskole, svendebrev 1939, svend
1939-43, svend h. slagtermester Rs. Jørgensen,
Randers 1943-51, optaget s. kompagnon h. fabri
kant Asger Jensen i nuværende virksomhed i
Randers — der omfatter detailsalg af kød og
viktualier samt fabrikation og en gros salg af
spegepølse, bayerske pølser og leverpostej m. v.
— 1951; medl. af best. f. Randers Slagtermester
forening s. 1954, skuemester v. svendeprøver, fag
lærer v. Randers tekniske Skole.
Adr. Snerlevej 5, Randers.
Firma: I/S Randers Pølsefabrik, GI. Hobrovej
18, Randers.
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slagtermester
Struer

P. A. S. Jensen
slagtermester, fabrikant
Randers

P. M. Jensen
slagtermester
Tranekær

Jensen, Peter Vilhelm, slagtermester; f. 31/3
1896 i Kværkeby, Sorø amt, søn af slagtermester
Kristian Jensen; g. 4/5 1939 m. Julie J., f. Mad
sen; udd. h. faderen, overtaget slagtermester
Sørensen’s forretning i Skelby — der omfatter
land- og butikshandel — 1929.
Adr. Skelby pr. Herlufmagle.
Firma: P. V. Jensen, Slagtermester, Skelby pr.
Herlufmagle.

Jensen, Poul, slagtermester.
Firma: Poul Jensen, Lejre Kødudsalg, Lejre.

Jensen, Poul, slagter; f. 17/8 1936, søn af slag
termester Alfred Jensen, Vorbasse; udd. h. slag
termester Herluf Jensen, Nordenskov 1953-57, p.t.
indkaldt t. militærtjeneste.
Firma: Vorbasse Slagterforretning, Vorbasse.
Jensen, Poul Erik, slagtermester; f. 26/9 1920 i
Ebeltoft, søn af pensionist Jens Carl Jensen; g.
5/5 1946 m. Kamma J., f. Schaumborg Johannes
sen; udd. h. slagtermester Carl Jørgensen, Ebel
toft 1934-38, svendebrev 1938, svend 1938-42, be
styrer af slagteriudsalg i Brønderslev 1942-45 og i
Hadsund 1945-46, overtaget nuværende slagter
forretning i Hadsund — der er grundlagt 1936 og
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1946; vareområde: kød og viktualier
en detail; medl. af best. f. og kasserer i Hadsund
og Omegns Slagtermesterforening s. 1951.
Adr. Østergade 7, Hadsund.
Firma: Østergades Slagterforretning v. Poul E.
Jensen, Østergade 7, Hadsund.

Jensen, Poul Middelboe, slagtermester; f. 9/5
1919 i Tranekær, Langeland, søn af elværksbe
styrer Anker Middelboe Jensen; g. 28/5 1944 m.
Ebba M. J., f. Larsen; udd. h. slagtermester Povl
Jensen, Rudkøbing 1933-37, aflagt svendeprøve i
Rudkøbing (godt og propert udført arbejde),
svend h. slagtermestrene P. M. Rasmussen &
Søn, Gørlev og Karl Hansen, Korsør, etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Tranekær 1941,
kører sideløbende landtur; medl. af best. f. Tra
nekær selskabelige Forening s. 1949, formd. f.

P. N. Jensen
slagtermester
Hørve

samme s. 1957; hobby: fodbold, næstformd. i
Tranekær I.F. s. 1957.
Adr. Tranekær.
Firma: P. Middelboe Jensen, Slagtermester,
Tranekær.
Jensen, Poul Nyrup, slagtermester; f. 8/1 1921
i Hørve, Holbæk amt, søn af slagtermester Chri
stian Jacob Nyrup Jensen; g. 16/7 1944 m. Kri
stine N. J., f. Petersen; udd. i faderens slagter
forretning i Hørve 1935-39, svend i samme 193946, kompagnon i forretningen 1946-51, forpagter
af samme 1951-54, overtaget forretningen — der
sideløbende omfatter pølsemageri og røgeri —
1954.
Adr. Hørve.
Firma: Poul Nyrup Jensen, Slagtermester,
Hørve.

Jensen, Poul Richard, slagtermester; f. 12/6 1901
i Humlum, Ringkøbing amt, søn af skomager Jens
Jensen; g. 15/12 1929 m. Johanne J., f. Nielsen;
udd. dels h. slagtermester Emkjær, Harboøre og
dels h. slagtermester Bro, Lemvig 1918-22, svend
bl. a. h. slagtermester Berthelsen, Struer, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Nørre Nissum
1928, opført nuværende ejendom m. slagterbutik,
pølsemageri og slagtehus i Nørre Nissum 1931,
genn. årene ombygget og moderniseret forret
ningen.
Adr. Nissumby pr. Nørre Nissum.
Firma: P. R. Jensen, Slagterforretning, Nis
sumby pr. Nørre Nissum.
Jensen, Povl, slagtermester; f. 1/1 1897 i Rud
købing, søn af slagtermester Hans Jensen (man
geårig formd. f. Langelands Slagtermesterfor
ening); g. 6/5 1923 m. Elisabeth J., f. Jensen; udd.
dels h. faderen 1911-12 og dels h. slagtermestrene
Brdr. Levin, Fåborg 1912-15, svendeprøve (Få
borg), frekventeret Teknologisk Institut, Kbhvn.
1924, svend i faderens slagterforretning i Rud
købing, optaget s. kompagnon i samme 1920, ene
indehaver af forretningen — der er grundlagt
af faderen 1906 og sideløbende omfatter slagtehus
og pølsemageri — s. 1930; medl. af best. f. Lan-
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P. R. Jensen
slagtermester
Nissumby

R. P. Jensen
slagtermester
Kbhvn. NV.

R. A. 0. Jensen
slagtermester
Vrinners

gelands Slagtermesterforening s. 1930, kasserer i
samme 1930-35, formd. f. foreningen s. 1953, skue
mester v. svendeprøver 1953-55, medl. af D.S.L.s
hudeudvalg s. 1930.
Adr. Kvistgården, Østergade 28, Rudkøbing.
Firma: Povl’ Jensen, Slagtermester, Kvistgår
den, Østergade 28, Rudkøbing.
Jensen, Rasmus, slagtermester.
Adr. Thurø.
Jensen, Rasmus Andreas Østergaard, slagter
mester; f. 17/4 1908 i Vrinners. Randers amt, søn
af slagtermester Jørgen Peter Jensen; g. 5/5 1931
m. Jenny Petra 0. J., f. Jensen Høgh; udd. i
faderens slagterforretning i Vrinners 1922-26,
svend i lærevirksomheden 1926-31, overtaget sam
me — der er grundlagt af faderen 1900 — 1931,
opført nuværende forretningsejendom i Vrinners
1932; vareområde: kød og viktualier en detail fra
butik og vogn.
Adr. Vrinners.
Firma: Østergaard Jensen, Slagterforretning,
Vrinners.
Jensen, Robert, slagtermester; f. 21/4 1890 i
Fredericia, søn af malermester H. J. B. Jensen;
g. m. Astrid J., f. Sørensen; udd. h. slagtermester
Willestoft, Fredericia 1904-08, svend bl. a. i Thi
sted og Korsør, erhvervet ejendom på Tåsinge
1917, drevet slagterforretning i Haderslev 191939, overtaget nuværende slagterforretning i Fa
rum 1939, ombygget og udvidet samme m. pølse
mageri 1940; tidl. medl. af best. f. Kbhvn.s og
Frdbg.s Slagtermesterforening.
Adr. Hovedgaden 46, Farum.
Firma: Robert Jensen, Slagtermester, Hoved
gaden 46, Farum.

Jensen, Robert, slagtermester; f. 19/4 1908 i
Kbhvn., søn af murer Peter Lauritz Jensen; g.
13/5 1933 m. Martha J., f. Johansen; udd. s. murer
i Kbhvn. 1922-28, murersvend t. 1946, derefter
ekspedient i svigerfaderens slagter- og viktualie
forretning i Tarup pr. Odense, overtaget samme
1953, flyttet forretningen t. egen nyopført ejen

S. Jensen
slagtermester
Århus

dom m. moderne butik og pølsemageri i Tarup
1958.
Adr. Rugårdsvej 196, Tarup pr. Odense.
Firma: Robert Jensen, Slagtermester, Rugårds
vej 196, Tarup pr. Odense.

Jensen, Robert Peter, slagtermester; f. 7/12 1894
på Frdbg., søn af viktualiehandler Søren Martin
Jensen; g. 8/9 1918 m. Agnes J., f. Christensen;
udi. h. slagtermester Anton Hansen, Kbhvn. 1913,
ansat i firmaet F. Mouvielle, Kbhvn. 1915-28, for
valter i samme 1918-28, etabl. sig s. selvstændig
slagtermester på Frdbg. 1928, indehaver af nu
værende slagterforretning i Kbhvn. s. 1941.
Adr. C. J. Brandts Vej 14, Kbhvn. NV.
Firma: Robert Jensen, Slagtermester, Tagens
vej 255, Kbhvn. NV.
Jensen, Svend, slagtermester; f. 9/11 1902 i
Skanderborg, søn af murermester Niels Peter
Jensen; g. 11/11 1928 m. Emilie J., f. Olesen; udd.
på Skanderborg Andels-Svineslagteri, Skander
borg 1917-21, svendebrev 1921, svend 1921-41,
overtaget nuværende slagterforretning i Arhus
— der er grundlagt 1912 og sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1941;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Montanagade 68, Arhus.
Firma: Annægårdens Kødudsalg v. Svend Jen
sen, Montanagade 68, Arhus.

Jensen, Svend, slagtermester; f. 12/12 1909 i
Kbhvn., søn af slagtermester Carl Jensen; g. 15/10
1937 m. Ingrid J., f. Jacobsen; udd. i faderens
slagterforretning i Hillerød 1924-28, overtaget
samme 1937; medl. af best. f. Frederiksborg og
Omegns Slagtermesterforening s. 1946, kasserer
i samme s. 1948.
Adr. Solvej 10, Hillerød.
Firma: Slagter- & Viktualieforretningen
»Irma«, Slotsgade 2-4, Hillerød.

Jensen, Svend, slagtermester; f. 28/12 1922 i
Arslev, Sorø amt, søn af slagtermester Harald
Jensen; g. 1950 m. Ritta J., f. Hansen; udd. h.
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slagtermester
Vindeby

E. Jensen
slagtermester
Thisted

faderen, etabl. sig s. selvstændig landslagter i
LI. Ebberup pr. Slagelse 1949.
Firma: Svend Jensen, Slagtermester, LI. Ebbe
rup pr. Slagelse.
Jensen, Svend Aage, slagtermester; f. 14/9 1897
i Sindal, Hjørring amt, søn af gårdejer Chresten
Jensen; g. 15/2 1920 m. Sofie J., f. Andresen; udi.
h. slagtermester Mortensen, Hjørring 1915, svend
h. læremesteren, slagtermester på Hadsund Svi
neslagteri, Hadsund (ca. 1 år), bestyrer h. slagter
mestrene Jens Hansen og Mortensen, Hjørring,
overtaget nuværende slagterforretning i Hjør
ring 1922; formd. f. Hjørring og Omegns Slagtermesterforening, medl. af best. f. Danske Slagter
mestres Landsforening.
Adr. Bryggergade 2, Hjørring.
Firma: Svend Jensen, Slagtermester, Brygger
gade 2, Hjørring.
Jensen, Svend Aage, slagtermester; f. 17/3 1911
i Kbhvn., søn af slagtermester Karl Kristian Jen
sen; g. 5/7 1931 m. Magdalene Starup J., f. Starup; udd. h. slagtermester Carl Andersen, Kbhvn.
1925-29 (svendebrev), ansat h. slagtermester So
phus Arildsen, Kbhvn. 1930-39, førstemand h.
samme 1934-39, derefter grundlagt nuværende
slagter- og viktualieforretning i Kbhvn.; formd.
f. Kbhvn. og Frdbg. f. Danske Slagtermestres
Landsforening.
Adr. Kronprinsessegade 44, Kbhvn. K.
Firma: Slagterhallen, Sølvgade 10, Kbhvn. K.

Jensen, Svend Bach, slagtermester; f. 29/10 1921
i Hobro, søn af slagtermester Jens Michael Jen
sen; g. 8/7 1945 m. Else B. J., f. Themsen; udd. h.
slagtermester Chr. Pedersen, Løgstrup 1935-39,
svendeprøve (Løgstrup), svend bl. a. h. slagter
mestrene Carl Lund, Kauslunde og Kronsbjerg,
Særslev pr. Jullerup, forpagtet sidstnævntes for
retning — der sideløbende omfatter landtur —
1950.
Adr. Særslev pr. Jullerup.
Firma: Svend Bach Jensen, Slagtermester,
Særslev pr. Jullerup.

S.

A. Jensen
slagtermester
Arhus

Jensen, Svend Eigil, slagtermester; f. 12/11 1914
i Kastager, Maribo amt, søn af slagtermester An
dreas Jensen; g. 10/12 1939 m. Ellen Margrethe J.,
f. Jacobsen; udd. h. slagtermestrene Brdr. Olsen,
Stege 1929-33, svend h. slagtermestrene Aage
Brønd, Ringkøbing og Poul Jacobsen, Gundsø
magle samt i lærevirksomheden, etabl. sig s. selv
stændig slagtermester og kreaturhandler i Vin
deby 1940; medl. af best. f. Nakskov og Omegns
Slagtermesterforening.
Adr. Vindeby pr. Onsevig.
Firma: Svend E. Jensen, Slagtermester, Vinde
by pr. Onsevig.
Jensen, Svend Erik, slagtermester; f. 1/4 1922
i Thisted, søn af funktionær v. Thisted kommune
Anker Jensen; g. 19/10 1947 m. Gerda J., f. Peter
sen; udd. på Thisted Andels-Svineslagteri, Thi
sted 1937-41, svend i lærevirksomheden samt bl. a.
på Rødding Andels-Svineslagteri, Rødding, pølse
mester på Løgstør Andels-Svineslagteri, Løgstør
1953-57, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Thisted 1957.
Adr. Tingstrupvej 20 B, Thisted.
Firma: Kødbørsen, Nytorv, Thisted.

Jensen, Svend Fischer, slagtermester; f. 30/4
1901 på Frdbg., søn af bagermester Ole Jensen;
g. 3/2 1929 m. Margrethe J., f. Olsen; udd. s.
bager, selvstændig bagermester 1928-35, indehaver
af nuværende slagterforretning i egen ejendom i
Kbhvn. s. 1935.
Adr. Studsgårdsgade 56, Kbhvn. 0.
Firma: Sv. Fischer Jensen, Slagtermester,
Studsgårdsgade 56, Kbhvn. 0.
Jensen, Søren Andreas, slagtermester; f. 20/5
1899 i Hadsten, Randers amt, søn af slagtermester
Søren Jensen; g. 2/6 1929 m. Kirstine J., f. Enevoldsen Skov; udd. h. slagtermester P. M. Chri
stensen, Arhus 1914-18, svendebrev 1918, svend h.
slagtermester Søren Jensen, Bjerringbro 1919-25,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Rødkjærsbro 1925, grundlagt nuværende slagterfor
retning i Arhus — der sideløbende omfatter pøl-
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T. B. Jensen
slagtermester
Klampenborg

V. O. Jensen
slagtermester
Skive

T. Jensen
slagtermester
Alborg

semageri, kogeri og salteri — 1928; vareområde:
kød og viktualier en detail.
Adr. Vesterbrogade 9, Arhus.
Firma: S. A. Jensen, Slagtermester, Vesterbro
gade 9, Arhus.
Jensen, Søren Christian, slagtermester; f. 2/11
1902 i Odder, Arhus amt, søn af arbejdsmand
Niels Jensen; g. 25/6 1925 m. Rasmine J., f. Niel
sen; udd. på Hobro & Omegns Andels-Svineslag
teri, Hobro 1915-19, svend i lærevirksomheden
1919-42, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Viborg 1942, overtaget nuværende slagterforret
ning i Viborg — der er grundlagt 1939 og side
løbende omfatter pølsemageri, kogeri og salteri
— 1957; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Gravene 37, Viborg.
Firma: S. Jensen, Slagtermester, A. S. Ørsteds
Vej, Viborg.

Jensen, Søren Peter, slagtermester; f. 18/2 1902
i Mullerup, Holbæk amt, søn af slagtermester
Carl Jensen; g. 9/9 1928 m. Marie J., f. Larsen;
udd. h. faderen 1916-20, etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Kirke-Helsinge 1928, opført nu
værende ejendom m. tilhørende forretning i Kir
ke-Helsinge 1936; medl. af best. f. Slagelse og
Omegns Slagtermesterforening 1944-55.
Adr. Kirke-Helsinge pr. Gørlev S.
Firma: S. P. Jensen, Slagtermester, KirkeHelsinge pr. Gørlev S.

Jensen, Tage, slagtermester; f. 6/11 1922 i Jets
mark, Hjørring amt, søn af slagtermester Laurids
Jensen; g. 1/11 1951 m. Eva J., f. Larsen; udd.
dels h. faderen og dels h. slagtermester Alfr.
Christensen, Alborg 1936-40, svend h. faderen,
overtaget nuværende slagterforretning m. slagte
hus og pølsemageri i Ingstrup 1945, genn. årene
ombygget og moderniseret samme.
Adr. Ingstrup.
Firma: Tage Jensen, Slagtermester, Ingstrup.
Jensen, Tage Bjørn, slagtermester; f. 20/5 1914
i Hellerup, Kbhvn.s amt, søn af kirkegårdsin

V. Jensen
slagtermester
Herning

spektør August Jensen; g. 29/8 1953 m. Elly J., f.
Dudzik; udd. h. slagtermester Vald. Jørgensen,
Fredensborg, svendeprøve (slagtermester Corne
lius Larsen, Hundested) 1935, svend h. slagter
mester Kirk Petersen, Kbhvn. og sen. 1. svend i
A/S Slagteriernes Central, Kbhvn., derefter be
styrer h. slagtermester Aage Andersen, Gentofte,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Tårbæk
1948.
Adr. Parcelvej 8, Klampenborg.
Firma: Tage Jensen, Slagtermester, Tårbæk
Strandvej 102, Klampenborg.
Jensen, Thorkild, slagtermester.
Adr. Istedgade 60, Kbhvn. V.

Jensen, Thorvald, slagtermester; f. 10/12 1916 i
Hjallerup, Dronninglund sogn, Hjørring amt,
søn af fiskehandler Johan Jensen; g. 26/9 1945 m.
Dagmar J., f. Nielsen; udd. h. slagtermester Carl
Larsen, Hjallerup 1933-37, svend 1937-43, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Gandrup 1943,
overtaget nuværende slagterforretning i Alborg
— der er grundlagt 1948 og sideløbende omfatter
pølsemageri og kogeri — 1949; vareområde: kød
og viktualier.
Adr. Øster Allé 72, Alborg.
Firma: Thv. Jensen, Slagter, Himmerlandsgade
20, Alborg.
Jensen, Vagn, slagtermester; f. 29/10 1924 i Ka
strup sogn, Præstø amt, søn af gårdejer Jens P.
Jensen; g. 16/7 1949 m. Inga J., f. Jensen; udd. på
Masnedsund Andels-Svineslagteri, Vordingborg
1940-44, svend h. slagtermester Kaj Nielsen, Næst
ved 1946-49, bestyrer af Masnedsund AndelsSvineslagteri’s udsalg i Præstø 1949-57, overtaget
slagtermester Chr. Norup’s forretning og kød
udsalg i Kalundborg — der sideløbende omfatter
pølsemageri og røgeri — 1957; vareområde: kød
og viktualier en gros og en detail.
Adr. Sankt Jørgensbjerg 48, Kalundborg.
Firma: Chr. Norup, Slagterforretning, Sankt
Jørgensbjerg 48, Kalundborg.
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Jensen, Vagn Ove, slagtermester; f. 23/12 1909
i Skive, søn af slagtermester Andreas Emil Jen
sen; g. 7/2 1937 m. Gerda J., f. Pedersen; udd.
i faderens slagterforretning i Skive 1932-36, svend
i lærevirksomheden 1936-56, overtaget samme —
der er grundlagt af faderen 1908 og sideløbende
omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
1956; vareområde: kød og viktualier en detail
samt dybfrosne varer fra konservator; medl. af
best. f. Skive og Omegns Slagtermesterforening
s. 1954 og f. Den nye Borger- og Håndværker
forening, Skive s. 1957.
Adr. Resenvej 49, Skive.
Firma: A. E. Jensen, Slagterforretning, Thinggade 10, Skive.
Jensen, Valdemar, slagtermester; f. 2/6 1894 i
Herning, søn af slagtermester Mathias Jensen;
g. 11/9 1921 m. Helene Cathrine J., f. Svendsen;
udd. h. slagtermester M. Sillasen, Esbjerg 190812, svend bl. a. i Neksø, bestyrer h. faderen
(2 år), sen. ansat h. slagtermester C. H. P. Gøtt
sche, Herning, overtaget nuværende slagterfor
retning Bredgade 59, Herning — der oprindelig
blev grundlagt af bedstefaderen i ejendommen
Bredgade 48, Herning — 1922, genn. årene om
hygget og moderniseret forretningen — der om
fatter butik og pølsemageri, optaget sønnen Erik
Jensen s. medarbejder i samme, driver sidelø
bende handel m. levende kreaturer og en gros
slagtning; genn. årene udstillet i ind- og ud
land, tildelt D.S.L.s ærespræmie på slagterud
stillingen i K.B. Hallen, Kbhvn. 1951, iøvrigt til
delt forskellige præmier f. pølser og bacon på
udstillinger i Holland; genn. en årrække medl.
af best. f. Slagtermesterforeningen f. Herning og
Omegn.
Adr. Mindegade 17, Herning.
Firma: Valdemar Jensen, Slagterforretning,
Bredgade 59, Herning.
Jensen, Valther, slagtermester; f. 16/9 1914 i
Fensmark, Præstø amt, søn af slagtermester J.
P. Jensen; g. 21/9 1941 m. Esther J., f. Hansen;
udd. i faderens slagterforretning i Kalkerup
1930-34, svend i samme, kørende forhandler s.
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1937, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Fensmark 1949, indehaver af slagtehus og pølse
mageri i Kalkerup; medl. af best. f. og næst
formd. i Næstved og Omegns Slagtermester
forening.
Adr. Kalkerup pr. Holme-Olstrup.
Firma: Fensmark Kødudsalg, Fensmark pr.
Holme-Olstrup.
Jensen, Viggo, slagtermester; f. 23/10 1894 i
Odense, søn af tømrer Anders Martin Jensen;
g. 26/8 1923 m. Karen J., f. Møller; udd. h. slag
termester A. Thygesen, Middelfart 1908-12, sven
deprøve (Middelfart), svend bl. a. h. slagterme
ster Chr. Gjerdrum, Odense og på Odense Pølse
fabrik, Odense, i kompagni m. slagtermester
Steffensen Olsen overtaget slagtermester Chr.
Gjerdrum’s forretning Nørregade 18, Odense —
der er grundlagt 1841 og er byens ældste slagter
forretning — 1948, overtaget slagtermester Skytte
Jensen’s forretning Dronningsensgade 28, Odense
1957; skuemester v. svendeprøver f. pølsemagerlærlinge u. Danske Slagtermestres Landsforening
s. 1955.
Adr. Johannevej 41, Odense.
Firma: Viggo Jensen, Slagtermester, Dronnin
gensgade 28, Odense.

Jensen, Viggo, slagtermester; f. 8/2 1898 i Jyde
rup, Holbæk amt, søn af gårdskarl H. P. Jensen;
g. 1/1 1924 m. Marie J., f. Quaade; udd. h. slag
termester Vilh. Jensen, Jyderup, svend h. slag
termester Mads Hansen, Mørkøv, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Jyderup 1921.
Adr. Hovedgaden, Jyderup.
Firma: Viggo Jensen & Søn, Slagterforretning,
Hovedgaden, Jyderup.
Jensen, Viggo Chresten, slagtermester; f. 8/7
1903 i Skinnerup, Thisted amt, søn af gårdejer
Jens Christian Jensen; g. 26/5 1929 m. Marie J.,
f. Aggerholm; udi. h. slagtermester Jens Bisgaard, Nors 1925, svend 1925-28, etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Østerild 1928.
Adr. Østerild.
Firma: Viggo Jensen, Slagtermester, Østerild.
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Jensen, Viktor, slagtermester; f. 30/1 1896 i
Kbhvn.; g. 29/5 1939 m. Tove J., f. Hansen; sven
debrev (slagtermester Harald Jensen, Kbhvn.)
1918, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Kbhvn. 1920; medl. af best. f. Kbhvn. og Frdbg.s
Slagtermesterforening 1927-40 og f. Slagterme
sterforeningen f. Kbhvn. og Omegn s. 1939.
Adr. Kildevældsgade 63, Kbhvn. 0.
Firma: Viktor Jensen, Slagtermester, Kilde
vældsgade 63, Kbhvn. 0.

Jeppesen, Arno, slagtermester; f. 17/4 1925 i
Holbæk, søn af kedelrenser Johannes Jeppesen;
g. 23/10 1948 m. Inge Birgit J., f. Pedersen; udd.
i handel, forpagter af viktualieforretning i
Kbhvn. samt ansat i A/S Slagteriernes Central,
Kbhvn. (ca. 2 år), løst næringsbrev s. slagter
mester i Kbhvn. 1950.
Adr. Dirchsvej 9, Kbhvn. S.
Firma: Arno Jeppesen, Slagtermester, Amager
brogade 248, Kbhvn. S.

Jensen, Villy, slagtermester; f. 13/2 1918 i
Kbhvn., søn af slagtermester Carlo Jensen; g. 4/6
1944 m. Grethe J., f. Gøth; udi. h. slagtermester
Bernh. Lauritzen, Kolding 1936, svend h. slagter
mestrene Anton Andersen, Frederikssund, Sv. Aa.
Buchard, Ballerup, Gunnar Jensen, Køge og Jør
gen Jensen, Køge, overtaget faderens slagter
forretning i Kildebrønde 1945 og drevet samme
t. 1952, overtaget nuværende slagterforretning m.
tilhørende ejendom i Køge 1952.
Adr. Nørregade 65, Køge.
Firma: Kødbørsen, Nørregade 65, Køge.

Jeppesen, Niels, veterinærinspektør; f. 2/11 1902
i Randers, søn af pakmester Jeppe Jeppesen; g.
22/4 1935 m. Alma J., f. Madsen; dyrlæge 1925,
virket v. praksis og kødkontrol 1925-32, veteri
nærfuldmægtig 1932, veterinærinspektør f. Øerne
og Sønderjylland 1941, leder af veterinærdirek
toraters afd. f. kødkontrol 1944; censor v. veterinæreksm.; dekoration: R.
Adr. Engdraget 61, Kbhvn. Valby.
Institution: Veterinærdirektoraters Afd. f.
Kødkontrol, Nyropsgade 37, Kbhvn. V.

Jensen, Villy, slagter; f. 23/5 1935, søn af slag
termester Christian Jensen; udi. i faderens slag
terforretning i Brædstrup 1955.
Firma: Chr. Jensen, Slagterforretning, Nørre
gade 12, Brædstrup.
Jensen, Waldemar S., direktør.
Firma: Slagteriernes Central A/S, Fabriken,
Holmbladsgade 63-65, Kbhvn. S.

Jensen, Walther, slagtermester; f. 15/11 1911 i
Arhus, søn af kreaturkommissionær Christian
Jensen; g. 10/1 1939 m. Mette J., f. Jensen; udd. s.
kok på Hotel »Royal« og på Hotel »Regina« —
begge Arhus, kok t. 1935, derefter slagtersvend,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Kbhvn.
1944, overtaget nuværende slagterforretning og
charcuteri på Frdbg. 1951.
Adr. Peter Bangs Vej 85, Kbhvn. F.
Firma: Walther Jensen, Slagtermester, Peter
Bangs Vaj 65, Kbhvn. F.

Jeppesen, Svend, slagtermester; f. 3/8 1918 i
Middelfart, søn af lagerarbejder Niels Christian
Jeppesen; g. 4/2 1945 m. Kedi J., f. Iversen; udd.
h. slagtermester Chr. Pedersen, Middelfart 193337, svendeprøve (Middelfart), svend i Svendborg,
Fredericia og Kolding, bestyrer af Hadsund An
dels-Svineslagteri’s udsalg, Hadsund (7 mdr.), be
styrer af A.S.K.s udsalg på Axeltorv, Kolding
1949-56, overtaget slagtermester H. P. Petersen’s
forretning i Kolding — der sideløbende omfatter
pølsemageri — 1956.
Adr. Ørebrovej 10, Kolding.
Firma: Stejlbjergs Kødforsyning v. Svend Jep
pesen, Stejlbjergvej 29, Kolding.
Jepsen, Anton, slagtermester; f. 25/3 1912 i Ha
derslev, søn af kreditforeningskasserer Vilhelm
Jepsen; g. 28/5 1938 m. Helga J., f. Nielsen; realeksm. (Haderslev Katedralskole) 1928, udd. i kon
torvirksomhed i A/S J. D. Koopmann’s Svine
slagteri, Haderslev 1928-32, ansat i lærevirksom
heden 1932-39, kontorassistent på Horsens An
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dels-Svineslagteri, Horsens 1939-45, overtaget nu
værende kød- og pålægsforretning i Horsens —
der sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1945; vareområde: kød og
viktualier en detail samt dybfrosne varer fra
konservator.
Adr. Fugholm 12, Horsens.
Firma: Fugholms Kød- & Pålægsforretning v.
A. Jepsen, Fugholm 12, Horsens.

Jepsen, Gerhardt, slagtermester; f. 15/6 1931 i
Ullerup, Sønderborg amt, søn af gårdejer Chri
stian Jepsen; g. 10/9 1955 m. Ingeborg Emma J.,
f. Hansen; udd. h. slagtermester Jens Jensen,
Avnbøl 1946-50, frekventeret Teknologisk Insti
tuts fagkursus, Kbhvn., svend bl. a. h. slagter
mester Chr. Vollstedt, Haderslev, iøvrigt pølse
mager i Tyskland, løst næringsbrev og overtaget
nuværende slagterforretning i Egernsund — der
omfatter butik, pølsemageri og slagtehus — efter
bedstefaderen slagtermester Schaumann 1953,
genn. årene ombygget og moderniseret forret
ningen.
Adr. Storegade, Egernsund.
Firma: Gerhardt Jepsen, Slagterforretning,
Storegade, Egernsund.

Jepsen, Henrik Lange, slagtermester; f. 14/12
1915 i Alestrup, Viborg amt, søn af eksportør
Peter Jepsen; g. 18/10 1942 m. Herdis J., f.
Pedersen; udd. h. faderen 1932-36, svendebrev
1936, drevet handel m. kreaturer 1936-38, over
taget nuværende slagterforretning i Alestrup
1938, flyttet samme t. egen moderne forretnings
ejendom i Alestrup 1942, indrettet nyt pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri 1953; vareom
råde: kød og viktualier en detail; medindehaver
af Alestrup Eksportslagteri, Alestrup s. 1957;
medl. af best. f. Alestrup og Omegns Slagter
mesterforening.
Adr. Vestergade 23, Alestrup.
Firma: Henrik L. Jepsen, Slagtermester, Ve
stergade 23, Alestrup.
Jepsen, Matthias, slagtermester; f. 22/2 1903 i
Nybøl, Åbenrå amt, søn af købmand Peter Hen
rik Jepsen; g. m. Inger J., f. Poulsen; udd. h.
slagtermester Erich Petersen, Tønder 1919-22,
svendebrev 1922, svend 1922-30, pølse- og kon
servesmester på Kolding Andels-Svineslagteri,
Kolding 1930-35, driftsleder i A/S S. Houlberg,
Kødbyen, Kbhvn. 1935-44, overtaget nuværende
slagterforretning i Arhus — der sideløbende om
fatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
1947, genn. årene udvidet og moderniseret for
retningen flere gange bl. a. m. total nedkøling
af butikken 1956; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Skjoldsgade 6, Arhus.
Firma: M. Jepsen, Slagtermester, Vester Allé
18, Arhus.

Jepsen, Niels Theobald, slagtermester; f. 18/7
1897 i Holbæk, søn af faktor Jeppe Nielsen Jep

sen; g. 9/11 1918 m. Nielsigne J., f. Joensen; udd.
h. slagtermester Christensen, Ringkøbing 191115, frekventeret Ringkøbing tekniske Skole, svend
bl. a. h. slagtermestrene Axel Hansen, Esbjerg
og Krag, Ribe, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Ringkøbing 1920, overtaget nuværende
slagterforretning i Ringkøbing 1924, genn. årene
ombygget og moderniseret samme; formd. f.
Ringkøbing og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Østergade 21, Ringkøbing.
Firma: N. Jepsen, Slagterforretning, Østergade
21, Ringkøbing.
Jepsen, Werner, slagtermester; f. 1/12 1909 i
Tønder, søn af købmand Peter Henrik Jepsen;
g. 27/4 1934 m. Ragnhild J., f. Munck-Jørgensen;
udd. h. slagtermester Heinrich Dose, Segeberg
H., Tyskland 1924-27, svendebrev 1927, svend i
Tyskland 1927-29, svend i Randers, Korsør og
Rudkøbing 1929-33, etabl. sig s. selvstændig slag
termester i Esbjerg 1933, overtaget nuværende
slagterforretning i Århus — der sideløbende om
fatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
1949; vareområde: kød og viktualier en detail
samt lynfrosne varer fra konservator.
Adr. Niels Juels Gade 70, Arhus.
Firma: W. Jepsen, Slagtermester, Niels Juels
Gade 70, Arhus.

Jespersen, Alfred, slagtermester; f. 14/7 1911 i
Tinglev, Tønder amt, søn af slagtermester Peter
Jespersen; g. 13/11 1938 m. Frida J., f. Jepsen;
udd. h. slagtermester Erik Petersen, Tønder 192731, frekventeret Tønder tekniske Skole, svend i
faderens slagterforretning i Tinglev, løst næ
ringsbrev og overtaget samme — der omfatter
butik, pølsemageri og slagtehus — 1938, genn.
årene ombygget og moderniseret forretningen;
skuemester i svendeprøvekommissionen f. Tøn
der amt.
Adr. Hovedgaden, Tinglev.
Firma: Alfr. Jespersen, Slagtermester, Hoved
gaden, Tinglev.
Jespersen, Alfred, slagtermester; f. 9/2 1913 i
Gjesing, Skanderborg amt, søn af slagtermester
Jesper Peter Jespersen; g. 14/4 1949 m. Jensine
Kathrine J., f. Nielsen; udd. h. slagtermester
Anders Jensen, Virring 1929-33, etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Svinsager pr. Skander
borg 1933, overtaget nuværende slagterforretning
i Gjesing 1938, opført nuværende ejendom m.
butik, slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri i Gjesing 1947-48; vareområde: kød og
viktualier en detail fra butik og vogn.
Adr. Gjesing pr. Skanderborg.
Firma: Gjesing Slagterforretning, Gjesing pr.
Skanderborg.

Jespersen, Carl Stokholm, slagtermester; f.
22/9 1905 i Hundborg, Thisted amt, søn af slagter
mester Jens Peter Jespersen; g. 25/9 1927 m. Erna
J., f. Madsen; udd. h. slagtermester Lehmann
Weng, Hammel, svend bl. a. i Næstved og Hørs-
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holm, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Snedsted 1927.
Adr. Nørrebro 1 A, Nykøbing M.
Firma: Carl S. Jespersen, Slagtermester, Nør
rebro 1 A, Nykøbing M.
Jespersen, Peter, slagtermester; f. 10/11 1912 i
Tinglev, Tønder amt, søn af slagtermester Peter
Jespersen; g. 13/4 1938 m. Erna J., f. Hansen;
udd. h. faderen 1926-30, svendebrev 1930, svend
1930-47, overtaget nuværende slagterforretning i
Stilling — der er grundlagt 1912 og sideløbende
omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri — 1947, moderniseret butik og pølsemageri
1950; vareområde: kød og viktualier en detail fra
butik og vogn.
Adr. Stilling.
Firma: P. Jespersen, Slagtermester, Stilling.

Jespersen, Poul, fabrikant, direktør; f. 3/3 1886
i Viborg, søn af landsarkivar Jesper Hannibal
Stockflet Jespersen; udd. i handel, studie- og
arbejdsophold i U.S.A., ansat i morbroderen
grosserer Hans Lorentzen’s virksomhed C. E.
Bast’s Talgsmelteri, Kbhvn. 1911, adm. direktør
f. samme v. morbroderens død 1924, indehaver
af C. E. Bast’s Eftf.s Talgsmelteri A/S, Kbhvn.
v. virksomhedens rekonstruktion 1928, sideløben
de overtaget Dansk Oleomargarinefabrik, Kbhvn.
1936; skænket Swift’s stabiliseringsapparat t.
Danmarks tekniske Højskole, Kbhvn. 1949;
formd. f. Foreningen af Premier Jus Fabrikanter
i Danmark, formd. f. best. f. C. E. Bast’s Eftf.s
Talgsmelteri A/S, Kbhvn.
Adr. Strandvejen 14, Kbhvn. 0.
Firma: C. E. Bast’s Eftf.s Talgsmelteri A/S,
Ingerslevsgade 44, Kbhvn. V.
Jespersen, Sigurd, driftsbestyrer; f. 4/6 1916 i
Kbhvn., søn af fabrikant Poul Jespersen; g. 12/10
1943 m. Anna J., f. Koertz-Madsen; frekventeret
Købmandsskolen i Kbhvn., iøvrigt udd. i handel
i provinsen, studie- og arbejdsophold i udlandet,
gennemgået alle led i virksomheden C. E. Bast’s
Eftf.s Talgsmelteri A/S, Kbhvn., medarbejder i

P. Jespersen
slagtermester
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samme 1936, medindehaver af virksomheden —
der er grundlagt 1826 og er Danmarks ældste
talgsmelteri — 1941; medl. af best. f. C. E. Bast’s
Eftf.s Talgsmelteri A/S, Kbhvn. s. 1941.
Adr. Duntzfelts Allé 9, Hellerup.
Firma: C. E. Bast’s Eftf.s Talgsmelteri A/S,
Ingerslevsgade 44, Kbhvn. V.

Jespersen, Vagn, prokurist; f. 23/11 1918 i
Kbhvn., søn af fabrikant Poul Jespersen; g. 29/7
1950 m. Eva J., f. Galle; frekventeret Købmands
skolen i Kbhvn., iøvrigt udd. i handel i provin
sen, gennemgået alle led i virksomheden C. E.
Bast’s Eftf.s Talgsmelteri A/S, Kbhvn., medarbej
der i samme 1938, medindehaver af virksomheden
— der er grundlagt 1826 og er Danmarks ældste
talgsmelteri — 1943, m. støtte af Danmark-Amerika Fonden studieophold v. Chicagos slagterier
og talgsmelterier 1946-48, studeret specielt fedt
stoffernes holdbarhed — hvorom samarbejdet m.
professor, dr. phil. Henrik Dam s. 1948; medl.
af best. f. C. E. Bast’s Eftf.s Talgsmelteri A/S,
Kbhvn.
Adr. Vandrevej 13, Hellerup.
Firma: C. E. Bast’s Eftf.s Talgsmelteri A/S,
Ingerslevsgade 44, Kbhvn.
Jessen, Adelholdt, slagtermester; f. 30/7 1894 i
Brændstrup, Haderslev amt, søn af husmand Tho
mas Jessen; g. 12/10 1919 m. Adelheid J., f. Jes
sen; udd. og virket v. landvæsen t. 1918, udd. s.
slagter h. slagtermester Niels Hansen, Hudevad,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Bolsted
1919, overtaget slagtermester Claus Pedersen’s
forretning i Fraugde s. å.
Adr. Fraugde pr. Marslev.
Firma: A. Jessen, Slagtermester, Fraugde pr.
Marslev.
Jessen, Carl Christian Louis, slagtermester; f.
29/3 1916 i Ringsted, søn af slagter Christian Jes
sen; g. 28/2 1948 m. Elly J., f. Jensen; udd. på
Hillerød Andelsslagteri, Hillerød 1930-34, ansat i
lærevirksomheden t. 1946, pølsemester på Ny
købing S. Andels-Svineslagteri, Nykøbing S.
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1946-48, iøvrigt ansat på Roskilde Andels-Svine
slagteri, Roskilde 1948-51, grundlagt nuværende
slagter- og viktualieforretning i egen nyerhver
vet ejendom i Frederikssund 1951.
Adr. Byvej 25, Frederikssund.
Firma: Byvejens Slagter & Viktualie, Byvej 25,
Frederikssund.
Jessen, Paul, slagtermester; f. 4/7 1914 i Kliplev,
Åbenrå amt, søn af gårdejer Nis Jessen; g. 22/6
1946 m. Astrid Petra J., f. Frederiksen; udd. h.
slagtermester Jørgen Jensen, Nordborg 1931-35,
frekventeret Nordborg tekniske Skole, svend bl.
a. h. slagtermestrene Juhler, Kirke-Hørup og
Skovmand, Adserballe samt på Sønderborg Slag
teri, Sønderborg (10 år) og i Tyskland, løst næ
ringsbrev og opført nuværende moderne slagter
forretning m. pølsemageri i Høruphav pr. KirkeHørup 1949.
Adr. Høruphav pr. Kirke-Hørup.
Firma: Paul Jessen, Slagterforretning, Hørup
hav pr. Kirke-Hørup.

Johannesen, Niels, slagtermester; f. 12/6 1910 i
Snedsted, Thisted amt, søn af landmand Johannes
Chr. Johannesen; g. 12/3 1939 m. Dorthea J., f.
Nielsen; udd. h. slagtermester Johs. Thinggaard,
Snedsted, etabl. sig s. selvstændig slagtermester
i Klitmøller 1934.
Adr. Klitmøller pr. Thisted.
Firma: Niels Johannesen, Slagtermester, Klit
møller pr. Thisted.
Johannsen, Friedrich, slagtermester; f. 13/3 1904
i Felsted, Åbenrå amt, søn af slagtermester Peter
Johannsen; g. 21/1 1931 m. Johanne J., f. Johann
sen; udd. i faderens slagterforretning i Felsted
1921-24, frekventeret forskellige pølsemagerkurser
i Tyskland bl. a. i Leipzig, bestyrer af lærevirk
somheden s. 1931, overtaget samme (3. genera
tion) — der omfatter butik, pølsemageri og slagte
hus — 1934; genn. en årrække medl. af best. f.
Åbenrå By og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Felsted.
Firma: Fr. Johannsen, Slagterforretning, Fel
sted.

A. Johansen
slagtermester
Bramdrupdam

Johannsen, Peter, slagtermester; f. 4/4 1933 i
Felsted. Åbenrå amt, søn af gårdejer Franz Jo
hannsen; g. 20/10 1956 m. Meta J., f. Møller; udd.
h. farbroderen slagtermester Fr. Johannsen, Fel
sted 1947-51, frekventeret Felsted tekniske Aften
skole, svend h. slagtermestrene Franke, Sønder
borg, Kåring, Padborg og Munk, Bagsværd, løst
næringsbrev og etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Bov 1956, genn. årene udvidet og mo
derniseret forretningen.
Adr. Bov pr. Padborg.
Firma: Peter Johannsen, Slagtermester, Bov
pr. Padborg.

Johansen, Aa., slagtermester.
Firma: Aa. Johansen, Slagterforretning, Vester
gade 34, Tølløse.
Johansen, Albert, slagtermester; f. 2/10 1923 i
Kolding, søn af havnearbejder Søren Albert Jo
hansen; g. 18/7 1947 m. Mary J., f. Hansen; udd.
h. slagtermester Carl Petersen, Kolding 1938-42,
svendeprøve m. diplom f. snitfri hudeaftagning
(Kolding), frekventeret Teknologisk Institut,
Kbhvn. 1943, svend på A.S.K., Kolding og h. lære
mesteren (11 år), grundlagt nuværende slagter
forretning i Bramdrupdam — der omfatter butik
og pølsemageri — 1957, kører sideløbende »kød
tur« — overtaget efter læremesteren.
Adr. Valmuevej 18, Kolding.
Firma: Bramdrupdam Slagterforretning v. A.
Johansen, Bramdrupdam.
Johansen, Alfred, slagtermester; f. 19/7 1900 i
Lunde F., Odense amt, søn af slagtermester Ja
cob Johansen; udd. v. landvæsen 1914-17, udd. s.
slagter i faderens slagterforretning i Lunde F.
1917-21, svend i lærevirksomheden, overtaget
samme — der sideløbende omfatter slagtehus og
pølsemageri samt landtur — 1929, drevet land
handel udelukkende fra vogn t. 1945.
Adr. Vester Lunde pr. Lunde F.
Firma: Alfred Johansen, Slagtermester, Vester
Lunde pr. Lunde F.
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A. Johansen
slagtermester
Vester Lunde

A. P. Johansen
slagtermester
Struer

A. Johansen
slagtermester
Esbjerg

Johansen, Anders Peder, slagtermester; f. 19/5
1912 i Ørum, Viborg amt, søn af slagtermester
Johan Johansen; g. 20/10 1934 m. Gerda Marie J.,
f. Krarup; udd. h. slagtermester Steger, Viby J.
1928-32, frekventeret Viby tekniske Skole, svend
bl. a. h. slagtermestrene Bang, Borgporten, År
hus, Peter Jensen, Struer og Peder Pedersen,
Struer, løst næringsbrev og etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i nuværende moderne slag
terforretning i Struer 1948; medl. af best. f.
Struer og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Søndergade 56, Struer.
Firma: P. Johansen, Slagtermester, Søndergade
56, Struer.

Johansen, Arne, slagtermester; f. 8/2 1916 i Es
bjerg, søn af slagtermester Johannes Christian
Johansen; g. 13/9 1942 m. Ingrid J., f. Sørensen;
udd. i faderens slagterforretning i Esbjerg 193034, frekventeret Esbjerg Handelsskole, svend i
lærevirksomheden, leder af samme efter faderens
død 1937-51, overtaget forretningen — der om
fatter butik og pølsemageri — 1951, genn. årene
ombygget og moderniseret samme.
Adr. Kongensgade 96, Esbjerg.
Firma: Arne Johansen, Slagtermester, Kongens
gade 96, Esbjerg.
Johansen, Arnold, slagtermester.
Firma: Arnold Johansen, Slagterforretning, La
bæk 59, Holbæk.

Johansen, Axel, inspektør.
Firma: Det off. Slagtehus, Kjellerup.
Johansen, Axel Helge, slagtermester; f. 24/12
1907 i Sønder Tranders, Ålborg amt, søn af slag
ter, kreaturhandler Niels Johansen; g. 27/9 1931
m. Margrethe J., f. Nielsen; udd. h. slagterme
strene Marius Poulsen, Give og Edvard Olsen,
Barrit 1923-27, svend 1927-31, svendebrev 1931,
grundlagt nuværende slagterforretning i Klarup
— der sideløbende omfatter slagtehus, pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri — 1931; vare
område: kød og viktualier en detail; driver side
løbende handel m. kreaturer og heste.

A. H. Johansen
slagtermester
Klarup

Adr. Klarup.
Firma: Axel Johansen, Klarup Slagterforret
ning, Klarup.
Johansen, Blangstrup, slagtermester.
Adr. Frederiksberg Allé 5, Kbhvn. V.
Johansen, Børge, slagtermester; f. 5/4 1913 i
Odense, søn af slagtermester Hans Urban Ver
mund Johansen; g. 3/9 1939 m. Gurli J., f. Jensen;
virket v. landvæsen, udd. dels h. slagtermester
Chr. Rasmussen, Brenderup 1930-32 og dels h.
slagtermester Jens Rasmussen, Højrup 1932-35,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Odense
1936, flyttet forretningen t. nuværende moderne
butik og pølsemageri i fødehjemmet i Odense
1953; medl. af best. f. Slagtermesterforeningen f.
Odense og Omegn 1951-57; hobby: travsport m.
egen stald samt opfodring af kreaturer på egen
græsning, medl. af best. f. Fyns Travklub s. 1956,
vinder af derby 1948 m. Jolly.
Adr. Skibhusvej 61 B, Odense.
Firma: Børge Johansen, Slagtermester, Skib
husvej 92, Odense.
Johansen, Carl, slagtermester; f. 24/10 1890 i
Asperup sogn, Odense amt, søn af slagtermester
Jens Larsen Johansen; g. 30/7 1918 m. Karen J.,
f. Jørgensen; udd. h. slagtermester Anton Ander
sen, Kauslunde 1903-07, i kompagni m. faderen
påbegyndt slagtning i Båring pr. Asperup 1908,
videreført forretningen f. egen regning efter fa
derens død 1923, kører sideløbende omfattende
»kødtur«; formd. f. Slagtermesterforeningen f.
Middelfart og Omegn.
Adr. Båring pr. Asperup.
Firma: Carl Johansen, Slagtermester, Båring
pr. Asperup.

Johansen, Christian Møller, slagtermester; f.
1/10 1894 i Oksbøl, Ribe amt, søn af skrædder
mester Berthel Johansen; g. m. Nora Dusine M.
J., f. Jørgensen; udd. s. slagter h. slagtermester
N. Chr. Vad, Oksbøl 1910-13, svend bl. a. h. slag
termester M. Grundt, Fredericia 1913-18, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i nuværende
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C. Johansen
slagtermester
Bäring

C. M. Johansen
slagtermester
Lunde J.

E. D. Johansen
slagtermester
Longelse

slagterforretning i Lunde J. 1918, drevet samme
s. bl. by- og landhandel i Lunde Stationsby
1918-37, videreført forretningen i moderniseret
skikkelse i Lunde Kirkeby s. 1937, i perioder side
løbende drevet en gros slagtning og slagtning t.
eksport; foretaget en omfattende rejse genn.
U.S.A. 1948; næstformd. i Varde og Omegns Slag
termesterforening 1951-55; formd. f. Lunde Bor
gerforening 1952-55, medl. af best. f. Lunde Hånd
værkerforening 1948-52 og f. Lunde Vandværk s.
1954, genn. en årrække medl. af best. f. Lunde
Elværk.
Adr. Lunde J.
Firma: Chr. Møller Johansen, Slagtermester,
Lunde J.
Johansen, Egon Degnehave, slagtermester; f.
23/12 1922 i Longelse, Langeland, søn af slagter
mester Axel Johansen; g. 6/4 1947 m. Ulla J., f.
Clausen; virket v. landvæsen, udd. dels h. fade
ren 1938-40 og dels h. slagtermester J. Pedersen,
Stege 1940-42, svendeprøve efter regulativ f.
fællesrepræsentationen f. dansk håndværk og
industri (Stege), svend h. slagtermester Kjerulff,
Vetterslev og i faderens slagterforretning i Lon
gelse, overtaget sidstnævnte — der er grundlagt
af faderen 1919 og sideløbende omfatter slagtehus
og pølsemageri samt »kødtur« — 1953; driver
sideløbende handel m. levende kreaturer t. slagt
ning; hobby: jagt og riffelskydning.
Adr. Longelse.
Firma: Egon Johansen, Slagtermester, Longelse.

Johansen, Ejner Stanley, slagtermester; f. 5/12
1914 i Hylleholt, Præstø amt, søn af arbejdsmand
Poul Johansen; g. 28/4 1948 m. Ebba J., f. Thom
sen; udd. h. slagtermestrene Einar Ludvigsen,
Fakse og Jens Nielsen, Hovby pr. Fakse, udi.
1933, svend i Randers Svineslagteri’s udsalg
»Tip-Top«, Kbhvn. og sen. h. slagtermester Førsterling’s Eftf., Kbhvn., etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Kbhvn. 1940, leverandør t. Land
brugslotteriet.
Adr. Tavlekærsvej 40, Hvidovre pr. Valby.
Firma: Ejner Johansen, Slagtermester, Larsbjørnsstræde 26, Kbhvn. K.

E. S. Johansen
slagtermester
Kbhvn. K.

Johansen, Erling Munck, slagtermester; f. 3/2
1919 i Kbhvn., søn af lokomotivfører Herman
Munck Johansen; g. 22/11 1942 m. Ida Gudrun M.
J., f. Jørgensen; udi. h. slagtermester Cort Olsen,
Kbhvn. 1938, svend i Kbhvn. og provinsen, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Ordrup 1947,
overtaget nuværende slagterforretning på Frdbg.
1950.
Adr. Peter Bangs Vej 90, Kbhvn. F.
Firma: E. Munck Johansen, Slagtermester,
Godthåbsvej 96, Kbhvn. F.

Johansen, Erik, slagtermester; f. 30/10 1919 i
Odense, søn af bryggeriarbejder Johannes Johan
sen; g. 26/10 1946 m. Aase J., f. Petersen; udd. h.
slagtermester Aage Madsen, Odense 1934-38, af
lagt svendeprøve (særdeles godt og propert ud
ført arbejde), svend på I. P. Jensen’s Pølsefabrik,
Odense og på Odense Eksportslagteri, Odense,
genn. 12 år beskæftiget udenfor branchen, efter
at have genopfrisket faget h. forskellige kolleger
grundlagt nuværende slagterforretning i Dalum.
Adr. Dalumvej 80, Dalum pr. Fruens Bøge.
Firma: Erik Johansen, Slagtermester, Dalum
vej 69, Dalum pr. Fruens Bøge.
Johansen, Frederik, slagteri direktør.
Firma: Åbenrå Andels-Svineslagteri, Åbenrå.
Johansen, Gunner, slagtermester; f. 20/1 1913 i
Roerslev, Odense amt, søn af landmand Jens Pe
ter Johansen; g. 2/4 1941 m. Gerda J., f. Hansen;
udd. h. slagtermester Rosenfeldt Petersen, Nørre
Åby 1928-32, svend h. læremesteren t. 1938, iøv
rigt svend h. slagtermestrene Poul Olsen, Helle
rup, Bunch, Kødbyen, Kbhvn. og Louis Jensen,
Lyngby, indehaver af forskellige slagterforret
ninger i Kbhvn., grundlagt nuværende slagter
forretning i egen nyopført ejendom i Virum
1955.
Adr. Virumvej 90 B, Virum.
Firma: G. Johansen, Slagtermester, Virumvej
90 B, Virum.

Johansen, Hans Aage Emanuel, slagtermester;
f. 19/8 1905 i Sønder Tranders, Ålborg amt, søn
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E. M. Johansen
slagtermester
Kbhvn. F.

E. Johansen
slagtermester
Dalum

G. Johansen
slagtermester
Virum

af kreaturhandler, slagtermester Niels Johansen;
g. 24/2 1929 m. Henny J., f. Nielsen; udd. h.
slagtermester Marius Poulsen, Give 1923-27, svend
1927-28, grundlagt nuværende slagterforretning
i Dagnæs pr. Horsens 1928, flyttet samme — der
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — t. nuværende moderne lokaler i egen
nyopført forretnings- og beboelsesejendom i
Dagnæs 1955; vareområde: kød og viktualier en
detail fra butik og vogn.
Adr. Dagnæs pr. Horsens.
Firma: Aage Johansen, Slagtermester, Dagnæs
pr. Horsens.

Johansen, Hans Adolf, slagtermester; f. 21/8
1928 i Arhus, søn af slagteridirektør Frederik
Johansen; g. 26/12 1953 m. Anne J., f. Jessen; udd.
s. slagter og pølsemager på Åbenrå AndelsSvineslagteri, Åbenrå 1944-48, frekventeret Åben
rå Handelsskole, svend bl. a. i Sverige, forvalter
i firmaet Kn. C. Knudsen, Kødbyen, Kbhvn.,
iøvrigt ansat h. slagtermester Johan Bekker’s
Eftf., Kbhvn. og i firmaet Stryhn, Amager, løst
næringsbrev og overtaget nuværende slagterfor
retning i Åbenrå — der omfatter butik og pølse
mageri — 1953.
Adr. Søndergade 9, Åbenrå.
Firma: Johansen’s Slagterforretning, Sønder
gade 9, Åbenrå.
Johansen, Hans Urban Vermund, slagtermester;
f. 8/6 1878 i Odense, søn af slagtermester Peter
Johansen; g. 4/6 1905 m. Marie J., f. Hansen; udd.
dels h. slagtermester Conrad Nielsen, Odense
1893-95 og dels h. slagtermester Jens Frederiksen,
Odense 1895-97, svend h. sidstnævnte samt h.
slagtermestrene W. Wiingaard og Chr. Gjerdrum,
Odense, etabl. sig s. selvstændig slagtermester m.
landsalg og opkøb 1901, påbegyndt torvehandel
fra åben bod i Odense samt en gros forretning
m. salg t. Kbhvn. og Tyskland 1903, ophørt m.
torvehandel 1918, i kompagni m. slagtermester
Chr. Christensen drevet en gros virksomhed i
Odense 1926-29, derefter drevet selvstændig en
gros virksomhed i Odense; genn. ca. 2 år kasserer

H. U. V. Johansen
slagtermester
Odense

i Slagtermesterforeningen f. Odense og Omegn;
hobby: opfodring af kreaturer på egen græsning.
Adr. Skibhusvej 92, Odense.
Firma: Urban Johansen, Slagtermester, Skib
husvej 92, Odense.
Johansen, Harald Børge, slagtermester; f. 25/7
1914 i Sønder Tranders, Ålborg amt, søn af krea
turhandler, slagtermester Niels Johansen; g. 10/4
1941 m. Ellen J., f. Pedersen; udd. h. slagter
mester Marius Poulsen, Give 1928-32, svend 193241, overtaget nuværende slagterforretning i Hor
sens — der er grundlagt 1926 — 1941, modernise
ret samme m. tilhørende pølsemageri, kogeri og
salteri 1955; vareområde: kød og viktualier en
detail.
Adr. Spedalsø 29, Horsens.
Firma: Harald Johansen, Slagtermester, Spe
dalsø 29, Horsens.

Johansen, Harald Peter Ingemann, slagterme
ster; f. 13/9 1911 i Ørting, Århus amt, søn af bane
formand Mads Johansen; g. 24/7 1948 m. Anna J.,
f. Nielsen; udd. h. slagtermester Th. Therkelsen,
Odense 1931-35, svend 1935-43, etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Odder 1943, flyttet for
retningen — der sideløbende omfatter pølsema
geri, røgeri, kogeri og salteri — t. nuværende
moderne lokaler i egen ejendom i Odder 1950;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Skolegade 4, Odder.
Firma: H. Johansen, Slagterforretning, Skole
gade 4, Odder.
Johansen, Johannes Christian, slagtermester; f.
22/7 1931 i Esbjerg, søn af slagtermester Johannes
Christian Johansen; g. 11/8 1954 m. Hanne J., f.
Pedersen; udd. i faderens slagterforretning i Es
bjerg 1946-50, frekventeret Esbjerg Handelsskole
og Esbjerg tekniske Skole, svend bl. a. h. slag
termester E. Munk-Jensen, Esbjerg, løst nærings
brev og etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Esbjerg 1954, overtaget nuværende slagterforret
ning i Esbjerg — der omfatter butik og pølse
mageri — 1955, genn. årene ombygget og moder
niseret forretningen.
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H. P. I. Johansen
slagtermester
Odder

J. P. Johansen
slagtermester
Vindinge

K. Johansen
slagtermester
Odense

Adr. Kongensgade 96, Esbjerg.
Firma: J. Chr. Johansen, Slagtermester, Sjæl
landsgade 25, Esbjerg.
Johansen, Johannes Poul, slagtermester; f. 28/7
1918 i Holtug, Præstø amt, søn af smedemester
Carl Th. Johansen; g. 18/4 1949 m. Ketty J., f.
Bille; udd. h. slagtermester H. P. Dehli, Magleby
1934-38, svend h. læremesteren t. 1940, derefter
svend h. slagtermestrene Christiansen, Solrød,
Laur. Dehli, Holtug og H. Ferdinand, Klippinge,
overtaget slagtermester L. H. Andersen’s forret
ning i Vindinge 1949.
Adr. Vindinge pr. Roskilde.
Firma: Johs. Johansen, Slagtermester, Vindinge
pr. Roskilde.

Johansen, John Stanley, slagtersvend; søn af
slagtermester Ejner Stanley Johansen; svend i
faderens slagterforretning i Kbhvn. (udi. 1954).
Firma: Ejner Johansen, Slagtermester, Larsbjørnsstræde 26, Kbhvn. K.
Johansen, Kaj, slagter; f. 30/9 1920, søn af slag
termester Carl Johansen; medarbejder i faderens
slagterforretning i Éåring pr. Asperup.
Firma: Carl Johansen, Slagtermester, Båring
pr. Asperup.
Johansen, Kaj, slagtermester; f. 27/12 1922 i
Odense, søn af slagtermester Vilhelm Johansen;
g. 15/9 1946 m. Grethe J., f. Rasmussen; udd. h.
faderen 1937-41, aflagt svendeprøve (meget godt
og propert udført arbejde), svend i lærevirksom
heden, overtaget slagtermester Laur. Hansen’s
forretning i Odense — der sideløbende omfatter
pølsemageri — 1950, moderniseret forretningen;
hobby: foto.
Adr. Kochsgade 82, Odense.
Firma: Kaj Johansen, Slagtermester, Kochs
gade 82, Odense.

Johansen, Kaj Leonhard, slagtermester; f. 4/3
1902 i Kbhvn., søn af slagtermester Johan Leon
hard Johansen; g. 24/4 1928 m. Eljena J., f. Lind;
udi. i faderens slagterforretning i Hellerup 1919,

K. L. Johansen
slagtermester
Charlottenlund

svend i samme, studie- og arbejdsophold bl. a. i
Paris og Monte Carlo, optaget s. kompagnon i
faderens slagterforretning i Hellerup 1924, flyt
tet forretningen t. Frdbg. 1931 og t. nuværende
adresse i Charlottenlund 1938.
Adr. Kongeledet 26, Charlottenlund.
Firma: Kaj L. Johansen, Slagtermester, Ordrupvej 42, Charlottenlund.
Johansen, Karl Kristian, slagtermester; f. 9/5
1924 i Skive, søn af slagtermester Niels Christian
Johansen; g. 21/4 1956 m. Sigrid J., f. Christensen;
udd. på Skive Andelsslagteri, Skive 1939-43, sven
deprøve (Skive), frekventeret Teknologisk Institut’s kurser, Skive, butikssvend i Holstebro
Svineslagteri’s udsalg, Skive, svend h. slagter
mester A. E. Jensen, Skive (ca. 11 år), overtaget
slagtermester Chr. Pedersen’s forretning i Kol
ding — der sideløbende omfatter pølsemageri —
1956.
Adr. Koldingbjerg 13, Kolding.
Firma: Ryle vej s Slagterforretning v. K. K. Jo
hansen, Rylevej 1, Kolding.
Johansen, Mogens Christian Blangstrup, slag
termester.
Firma: Mog. Blangstrup Johansen, Slagterfor
retning, Nørrebrogade 185, Kbhvn. N.
Johansen, Niels, slagtermester; f. 5/8 1908 i
Ørum^Sønderlyng, Viborg amt, søn af gårdejer
Johan Johansen; g. 9/6 1935 m. Bertha J., f. Niel
sen; udd. h. slagtermester Aagaard Jensen, Silke
borg 1922-26, svendebrev 1926, svend 1926-45, be
styrer af Fugholms Kød- & Pålægsforretning,
Horsens 1945-46, overtaget nuværende slagterfor
retning i Horsens — der er grundlagt 1890 og
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1946; vareområde: kød og viktualier
en detail samt skibsproviantering.
Adr. Havne Allé 14, Horsens.
Firma: Havnens Kød- & Pålægsforretning v.
Niels Johansen, Havnen, Horsens.
Johansen, Niels Bent, slagtermester; f. 24/9 1925
i Esbjerg, søn af slagtermester Johannes Chri-
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N. Johansen
slagtermester
Horsens

P. Johansen
slagtermester
Århus

N. B. Johansen
slagtermester
Esbjerg

stian Johansen; g. 6/4 1950 m. Noomi J., f. Poul
sen; udd. i faderens slagterforretning i Esbjerg
1941-45, frekventeret Esbjerg Handelsskole og
Esbjerg Handelsdagskole, ansat bl. a. på Herning
Svineslagteri’s kontor, Herning, på Rødding An
dels-Svineslagteri, Rødding, h. slagtermester
Arne Jacobsen, Esbjerg og på Esbjerg AndelsSvineslagteri, Esbjerg, løst næringsbrev og etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i nuværende mo
derne slagterforretning i Esbjerg — der omfatter
butik og pølsemageri — 1955.
Adr. Jyllandsgade 125, Esbjerg.
Firma: Skrænten’s Slagterforretning, Skrænten
2, Esbjerg.

Johansen, Ole Stanley, pølsemager; søn af
slagtermester Ejner Stanley Johansen; pølsema
ger i Petersham, Australien.
Firma: Ejner Johansen, Slagtermester, Larsbj ørnsstræde 26, Kbhvn. K.
Johansen, Ove, slagtermester; f. 20/10 1919 i
Kjølstrup, Odense amt, søn af slagtermester Vil
helm Johansen; g. 3/4 1942 m. Ingeborg J., f.
Hansen; udd. h. faderen 1933-37, aflagt svende
prøve i Odense (særdeles godt og propert udført
arbejde), svend h. farbroderen slagtermester Poul
Johansen, Odense, h. slagtermester Rønde Jacob
sen, Odense og h. faderen, overtaget slagterme
ster Orla Rasmussen’s forretning i Odense og
moderniseret samme 1947; lærer i Odense tekni
ske Skole’s fagklasse s. 1953.
Adr. Søndre Boulevard 43, Odense.
Firma: Ove Johansen, Slagtermester, Søndre
Boulevard 49, Odense.
Johansen, P. B., slagteridirektør.
Firma: Vejle & Omegns Andels-Svineslagteri,
Vejle.

Johansen, Povl, slagtermester, kreaturhandler.
Firma: Povl Johansen, Kreaturhandler, Nørre
Højrup pr. Skamby.
Johansen, Preben, slagtermester; f. 6/3 1928 i
Odense, søn af slagtermester Carl Johan Johan
31

S. J. Johansen
slagtermester
Ålborg

sen; g. 26/12 1955 m. Kathrine J., f. Freese; udd.
h. slagtermestrene Chr. Hansen’s Sønner, Odense
1943-47, svendebrev 1947, svend 1947-55, overta
get nuværende slagterforretning i Arhus — der
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1955; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Mejlgade 58, Arhus.
Firma: Preben Johansen, Slagtermester, Mejl
gade 58, Arhus.
Johansen, Robert Agner, slagtermester; f. 11/4
1913 i Alborg, søn af arbejdsmand Mads Christian
Johansen; g. 22/3 1936 m. Ellen J., f. Christian
sen; udd. h. slagtermester Lauritz Sørensen, Al
borg 1929-33, svendebrev 1933, svend 1933-36,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Alborg
1936, grundlagt nuværende slagterforretning i
Alborg — der sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1943; vareområde: kød
og viktualier en detail.
Adr. Samsøgade 10, Alborg.
Firma: Robert Johansen, Slagtermester, Samsø
gade 10, Alborg.
Johansen, Robert Christian, slagtermester.
Firma: Slagterboden, Frederikssundsvej 189 B,
Brønshøj.
Johansen, Svend Aage Ferdinand, slagterme
ster; f. 13/10 1912 i Ringsted, søn af slagter Ferdi
nand Johansen; g. 11/11 1933 m. Alma J., f. Jen
sen; udd. på Ringsted Andels-Svineslagteri, Ring
sted 1926-30, svend i lærevirksomheden t. 1938,
sen. ansat på Odsherreds Andels-Svineslagteri,
Nykøbing S. og på Frederikssund Andels-Svine
slagteri, Frederikssund, overtaget slagtermester
Jeppesen’s forretning i Ringsted 1942.
Adr. Næstvedvej 13, Ringsted.
Firma: Rosenborg Kødudsalg, Næstvedvej 13,
Ringsted.
Johansen, Søren Johan, slagtermester; f. 29/12
1909 i Nørre Tranders, Alborg amt, søn af ar
bejdsmand Mads Christian Johansen; g. 3/4 1937
m. Thora J., f. Jensen; udd. h. slagtermester
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V. Johansen
slagtermester
Odense

A. H. Junker
slagtermester
Agerskov

W. Johansen
slagtermester
Odense

Louis Andreasen, Ålborg 1924-28, svend 1928-43,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Ålborg
1943, overtaget nuværende slagterforretning i Ål
borg 1955; vareområde: kød og viktualier en
detail.
Adr. Schleppegrellsgade 67, Ålborg.
Firma: Søren Johansen, Slagtermester,
Schleppegrellsgade 67, Ålborg.
Johansen, Vilhelm, slagtermester; f. 16/12 1896
i Odense, søn af smed Hans Christian Johansen;
g. 24/1 1921 m. Martha J., f. Nielsen; udd. h.
slagtermester Hans Hassing, Odense 1910-14, af
lagt svendeprøve i Odense (meget godt og pro
pert udført arbejde), svend h. slagtermester
Thrane, Odense, etabl. sig s. selvstændig slag
termester m. torvehandel og landhandel fra
vogn 1920, grundlagt nuværende slagterforret
ning i Odense 1928, udvidet samme m. moderne
pølsemageri 1937.
Adr. Damhusvej 47, Odense.
Firma: Vilh. Johansen, Slagtermester, Dam
husvej 47, Odense.

Johansen, Willy, slagtermester; f. 31/8 1931 i
Odense, søn af slagtermester Vilhelm Johansen;
g. 8/5 1954 m. Mona J., f. Rasmussen; udd. h.
faderen 1946-50, aflagt svendeprøve (meget godt
og propert udført arbejde), svend h. slagter
mestrene Hans Rasmussen’s Sønner, Odense
samt h. faderen, svend h. farbroderen slagter
mester Poul Johansen, Hj allese vej og Godthåbsgade, Odense, overtaget farbroderens forretning
— der sideløbende omfatter pølsemageri — 1957.
Adr. Damhusvej 26, Odense.
Firma: Willy Johansen, Slagtermester, Hjallesevej 77, Odense.

Junker, Alfred Hansen, slagtermester; f. 30/3
1906 i Branderup, Haderslev amt, søn af slag
termester Kresten Hansen Junker; g. 10/6 1935
m. Bodil Marie J., f. Severin; oprindelig udd. i
manufaktur og sen. kommis, udd. s. slagter i
faderens slagterforretning i Agerskov 1927-31,
iøvrigt gennemgået handelsskoleuddannelse in

H. T. Junker
slagter
Agerskov

denfor begge fag, løst næringsbrev og overtaget
lærevirksomheden (3. generation) — der omfat
ter butik, pølsefabrik og slagteri — efter fade
ren 1935, genn. årene ombygget og moderniseret
forretningen; medl. af best. f. Agerskov Borgerog Håndværkerforening.
Adr. Agerskov.
Firma: Alfred Junker, Slagtermester, Ager
skov.
Junker, Hans Top, slagter; f. 11/9 1936, søn af
slagtermester Peter Hansen Junker; udd. h.
slagtermester L. Madsen, Gram 1951-55, svend
h. slagtermester Følsted, Gram 1955 og h. slag
termester Willy Bunkenborg, Christiansfeld 1955
-57, p. t. indkaldt t. militærtjeneste.
Firma: P. H. Junker, Slagtermester & Krea
turhandler, Agerskov.

Junker, Peter Hansen, slagtermester; f. 28/6
1902 i Haderslev, søn af slagtermester Kresten
Hansen Junker; g. 29/6 1930 m. Caroline J., f.
Top; udd. dels h. faderen 1918-21 og dels h. slag
termester Nis Nielsen, Haderslev 1921-22, fre
kventeret Haderslev tekniske Skole og Teknolo
gisk Institut, Kbhvn., svend bl. a. i Haderslev,
Skærbæk, Vojens og Ribe samt i faderens slag
terforretning i Agerskov, løst næringsbrev og
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Hovs
lund 1930, drevet slagterforretning i Hovslund t.
1938, bistået svigermoderen m. ledelsen af Ager
skov Kro, Agerskov 1938-50, sideløbende krea
turhandler, påny etabl. sig s. selvstændig slag
termester i Agerskov 1953, driver sideløbende
handel m. levende og eksportkvæg.
Adr. Agerskov.
Firma: P. H. Junker, Slagtermester & Krea
turhandler, Agerskov.
Jurik, Johan, direktør; f. 6/10 1911 i Wien; g.
23/4 1939 m. Anna Marie J., f. Buksti; udd. i nu
værende virksomhed i Århus 1925-29, salgs
chauffør i samme 1929-37, prokurist 1937, forret
ningsfører 1943, direktør f. virksomheden — der
er grundlagt af plejefaderen fabrikant Niels
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P. H. Junker
slagtermester
Agerskov

K. G. V. Juul
fabrikant
Lynge

J. Jurik
direktør
Arhus

Pedersen 1923 og omfatter fabrikation af salater
og en gros salg af hørkram — 1956.
Adr. Nørre Allé 34, Arhus.
Firma: Århus Salatfabrik A/S, Nørre Allé 34,
Århus.
Juul, Knud Gustav Vilhelm, fabrikant; f. 30/10
1897 i København, søn af slagtermester Gustav
Juul; g. 13/3 1919 m. Minna J., f. Kondrup; udd.
i faderens slagterforretning i Kbhvn. 1914-18,
drevet slagterforretning i Helsinge og sen. i
Frederiksværk, kompagnon h. faderen i Nord
sjællands Destruktionsanstalt, Lynge s. 1922,
eneindehaver af samme s. 1948.
Adr. Københavnsvej 1, Hillerød.
Firma: Nordsjællands aut. Destruktionsanstalt
& Kød- & Benmelsfabrik, G. Juul & Søn, Lynge.
Juul, Lars, slagtermester, kreaturhandler; f. 26/5
1914 i Svendborg, søn af hestehandler Peter Juul;
g. 15/11 1936 m. Signe J., f. Nielsen; udd. h. slag
termestrene Brdr. Ohm, Svendborg 1929-33, sven
deprøve m. diplom f. snitfri hudeaftagning
(Svendborg), svend i lærevirksomheden, over
taget slagtermester Grouleff & Co.s forretning i
Svendborg 1937, moderniseret samme — der
sideløbende omfatter pølsemageri — 1948 og 1951,
fuldstændig ombygget og moderniseret forret
ningen 1958, driver sideløbende handel m. leven
de og slagtede kreaturer t. eksport og hjemme
markedet.
Adr. Vestergade 84, Svendborg.
Firma: L. Juul, Slagtermester, Vestergade 84,
Svendborg.
Juul, Leo Mogens, driftsleder; f. 24/7 1921 i Fre
deriksværk, søn af fabrikant Knud Gustav Vil
helm Juul; g. 19/11 1944 m. Jenny J., f. Andersen;
udd. h. slagtermester Vald. Jørgensen, Fredens
borg 1936-40, ansat h. broderen slagtermester
Vilh. Juul, Hillerød 1940-43, medhjælper i fade
rens destruktionsanstalt i Lynge, driftsleder s.
1949.
Adr. Stationsvej, Lynge.
Firma: Nordsjællands aut. Destruktionsanstalt
& Kød- & Benmelsfabrik, G. Juul & Søn, Lynge.

L. Juul
slagtermester,
kreaturhandler
Svendborg

Juul, Vilhelm Knud Gustav, slagtermester; f.
25/11 1916 i Randers, søn af fabrikant Knud Gu
stav Vilhelm Juul; g. 14/11 1939 m. Ketty J., f.
Andersen; udd. dels h. slagtermester Schultz,
Helsinge og dels h. slagtermester Abben, Hørs
holm 1930-34, svend h. læremestrene, overtaget
slagtermester Carl Christensen’s forretning i
Hillerød — der sideløbende omfatter pølsemageri
— 1937.
Adr. Frederiksværkgade 3, Hillerød.
Firma: Vilh. Juul, Slagtermester, Frederiks
værkgade 3, Hillerød.

Juul-Madsen, Aage, slagtermester; f. 22/11 1918
i Hørup sogn, Viborg amt, søn af købmand An
dreas Juul-Madsen; g. 8/11 1944 m. Anna J.-M.,
f. Rasmussen; udd. h. slagtermester Osvald Niel
sen, Kjellerup 1936-40, svendebrev m. ros 1940,
pølsemager og butikssvend h. slagtermester Ha
rald Nisted, Århus 1940-48, svend i A/S Århus
Kødforsyning, Århus 1948-50, bestyrer af sidst
nævntes afd. i Viby J. 1950-52, overtaget samme
— der sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1952; vareområde: kød og vik
tualier en detail samt dybfrosne varer fra kon
servator.
Adr. Kirkevej 3, Viby J.
Firma: Viby Kødforsyning, Kongevej 22, Viby J.

Juul-Trane, Niels Erik, fabrikant; f. 9/6 1920 i
Århus, søn af fabrikant Svend Juul-Trane; realeksm. (Ny Munkegades Skole, Århus) 1936, ansat
i faderens virksomhed — der efter at have haft
domicil forskellige steder i Århus og sen. i Ris
skov blev flyttet t. nuværende adresse i Vorup
pr. Randers 1957 — 1936-54, optaget s. kompag
non i samme — der omfatter fabrikation af sala
ter og fiskekonserves samt en gros salg af hør
kram — 1954.
Firma: Juta Salater, Vorup pr. Randers.
Juul-Trane, Svend, fabrikant; f. 4/4 1905 i Es
bjerg, søn af købmand Peter Juul-Trane; g. 5/4
1929 m. Lilli J.-T., f. Bach; udd. h. købmand Knud
Aagaard, Århus 1919-23, frekventeret Århus
Handelsskole, medhjælper 1923-26, købmand i
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V. K. G. Juul
slagtermester
Hillerød

Aa. Juul-Madsen
slagtermester
Viby J.

Aa. H. Jørgensen
slagteridirektør
Ebeltoft

Arhus 1926-34, grundlagt nuværende virksomhed
i Arhus 1934, efter at have haft domicil forskel
lige steder i Arhus og sen. i Risskov flyttet virk
somheden t. nuværende adresse i Vorup pr. Ran
ders 1957, iøvrigt optaget sønnen Niels Erik JuulTrane s. kompagnon i virksomheden — der om
fatter fabrikation af salater og fiskekonserves
samt en gros salg af hørkram — 1954.
Firma: Juta Salater, Vorup pr. Randers.

Jørgensen, Aage Hørby, slagteridirektør; f. 17/12
1919 i Flauenskjold, Hjørring amt, søn af uddeler
Peder Christian Jørgensen; g. 23/7 1944 m. Anna
Marie J., f. Sidelmann; realeksm. (Dybvad Mel
lem- og Realskole) 1935, udd. i kontorvirksomhed
på Østvendsyssel Andels-Svineslagteri, Sæby
1935-39, forrettet militærtjeneste 1939-40, kontor
assistent i lærevirksomheden 1940-41, kontorassi
stent på Esbjerg Andels-Svineslagteri, Esbjerg
1941-43, bogholder på Kødfoderfabrikken »Kronjyden« v. Randers 1943-47, bogholder på Ebeltoft
Andels-Svineslagteri, Ebeltoft 1947-51, direktør
f. samme s. 1951.
Adr. Svinget 1, Ebeltoft.
Firma: Ebeltoft Andels-Svineslagteri, Ebeltoft.
Jørgensen, Aage Ole, slagtermester; f. 19/6 1908
i Kragshave, Maribo amt, søn af slagtermester
Jørgen Jørgensen; g. 5/4 1939 m. Alice J., f. Jen
sen; udd. på Landmændenes Andelsslagteri, Nak
skov 1924-28, svend på andelsslagterierne i Nak
skov, Nykøbing F., Ringsted og Frederikssund
samt på Konservesfabrikken D.A.K., Roskilde,
pølsemester på Island 1947, overtaget faderens
slagterforretning i Nyborg 1953.
Adr. Dyrehavevej 4, Nyborg.
Firma: Ole Jørgensen, Strandvejens Kød- &
Pålægsforretning, Strandvej 14, Nyborg.
Jørgensen, Aksel William, slagtermester; f. 11/1
1894 i Lønholt, Frederiksborg amt, søn af gård
ejer Hans Jørgensen; g. 16/5 1915 m. Asta J., f.
Madsen; udi. h. slagtermester Chr. Sørensen, Fre
densborg 1912, svend h. slagtermester Hans Jør
gensen, Kbhvn., etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Kbhvn. 1916.

A. M. Jørgensen
slagtermester, kommissionær
Hjerting

Adr. Forchhammersvej 27, Kbhvn. V.
Firma: A. W. Jørgensen, Slagtermester, H. C.
Ørsteds Vej 46, Kbhvn. V.

Jørgensen, Ancher Michael, slagtermester, kom
missionær; f. 15/11 1904 på Askø, Maribo amt,
søn af frugtavler Carl Jørgensen; g. 23/8 1925 m.
Anna Bolette J., f. Iversen; udd. h. slagtermester
Rudolf Pedersen, Fejø 1918-22, svend bl. a. i
Kbhvn. og på Koldingegnen, mester på Esbjerg
Andels-Kreaturslagteri, Esbjerg 1938, etabl. sig
s. selvstændig en gros slagter i Esbjerg 1948, dri
ver sideløbende handel og kommissionsforretning
på Esbjerg Eksportmarked og omliggende mar
keder; medl. af best. f. Esbjerg og Omegns Slag
termesterforening, medl. af best. f. Esbjerg off.
Slagtehus, Esbjerg.
Adr. Vestervænget, Hjerting.
Firma: Ancher Jørgensen, Kød en gros, Es
bjerg off. Slagtehus, Esbjerg.

Jørgensen, Anders Thøsing, direktør; f. 12/3
1895 på Strynø, Svendborg amt, søn af gårdejer
Henrik Jørgensen; g. 1934 m. Elsa T. J., f. Gøbel;
udd. v. landvæsen, frekventeret Tune Landbo
skole 1915-16 og Landbohøjskolen, Kbhvn. 191921, landbrugskandidat 1921, ansat på Holbæk
Amts Andels-Svineslagteri, Holbæk 1923-27, an
sat v. D.B.C., London 1927, leder af Russisk Im
port, Kbhvn. 1928, bogholder på Svendborg Fjer
kræslagteri, Svendborg 1931, direktør f. Ringsted
Andels-Fjerkræslagteri, Ringsted s. 1933, side
løbende direktør og medl. af best. f. A/S Kon
servesfabrikken »Rico«, Ringsted s. 1939; medl.
af best. f. Haslev Træindustri, Haslev s. 1942,
medl. af best. f. Nordsjællands & Roskilde An
delsvaskeri, Roskilde, medl. af fjerkræ-eksportudvalget, tidl. medl. af best. f. Industriforenin
gen f. Ringsted og Omegn.
Firma: Ringsted Andels-Fjerkræslagteri, Ring
sted.
Jørgensen, Arne, slagtermester; f. 18/3 1927 i
Rønne, søn af slagtermester Jens Peter Jørgen
sen; g. 26/9 1953 m. Aase J., f. Due Rasmussen;
udd. i faderens slagterforretning i Rønne, op-

484

A. T. Jørgensen
direktør
Ringsted

A. L. Jørgensen
slagtermester
Fåborg

A. Jørgensen
slagtermester
Rønne

taget s. kompagnon i samme 1951, forpagter af
forretningen s. 1957; revisor i Bornholms Slag
termesterforening.
Adr. St. Torvegade 72 A, Rønne.
Firma: Nørrebros Kødudsalg, St. Torvegade
72 A, Rønne.

Jørgensen, Arne Løve, slagtermester; f. 21/10
1922 i Fåborg, søn af slagtermester Kristian Jør
gensen; g. 11/11 1944 m. Ruth J., f. Sørensen;
udd. s. typograf 1937-42, typograf t. 1946, udd. s.
slagter i faderens slagterforretning i Fåborg 1947
-51, svendeprøve m. diplom f. snitfri hudeaftagning (Fåborg) 1951, svend i lærevirksomheden,
medindehaver af samme s. 1951, driver slagter
forretningen f. egen regning; hobby: ridesport.
Adr. Klostergade 29, Fåborg.
Firma: Kr. Jørgensen, Slagtermester, Kloster
gade 29, Fåborg.
Jørgensen, Børge, slagteriejer; f. 3/11 1919 i
Vantinge, Svendborg amt, søn af slagteriejer
Jørgen Peter Jørgensen; g. 22/11 1947 m. Minna J.,
f. Larsen; udd. v. handel og fjerkræslagtning h.
faderen på Vantinge Fjerkræslagteri pr. Espe,
grundlagt nuværende fjerkræslagteri i lejede
lokaler i Glejbjerg 1949, overtaget nuværende
slagteribygninger i Glejbjerg — der tidl. blev
anvendt s. eksportslagteri f. kreaturer — 1953,
driver en gros slagtning af fjerkræ t. eksport og
t. en gros salg på hjemmemarkedet.
Adr. Glejbjerg.
Firma: Glejbjerg Eksport-Fjerkræslagteri,
Glejbjerg.
Jørgensen, Børge Stryhn, viktualiehandler; f.
27/11 1921 i Kbhvn., søn af cigarmager Carl E.
Winther Jørgensen; g. 11/6 1944 m. Karen J., f.
Andersen; udd. s. pølsemager i firmaet J. Stef
fensen, Kødbyen, Kbhvn. 1937-41, svend h. slag
termester A. Trebbien, Kbhvn. 1942-51, grund
lagt nuværende slagter- og viktualieforretning v.
Karlslunde Strand.
Adr. Karlslunde Strandvej 34 pr. Greve
Strand.
Firma: Klintegårdens Slagter, Karlslunde
Strandvej 34 pr. Greve Strand.

B. Jørgensen
slagteriejer
Glejbjerg

Jørgensen, C. Vedel, slagtermester; f. 9/4 1908
i Vejle, søn af snedker Niels Christian Jørgen
sen; g. 2/12 1928 m. Anna J., f. Wolff; udi. h.
slagtermester Einer Christensen, Vejle 1927,
pølsemager h. viktualiehandler Chr. Hansen,
Kbhvn., sen. svend h. slagtermester Knud Olsen,
Kbhvn., bestyrer h. slagtermester J. C. Christen
sen, Kbhvn., løst mesterborgerskab og etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Kbhvn. 1935.
Adr. Willemoesgade 28, Kbhvn. 0.
Firma: C. Vedel Jørgensen, Slagtermester,
Hindegade 1, Kbhvn. K.
Jørgensen, Carl Laurits, slagtermester; f. 21/2
1903 i Nykøbing F., søn af træskomager Niels
Peder Jørgensen; g. 12/10 1924 m. Gerda J., f.
Høg Hansen; ansat h. slagtermester Lars Jør
gensen, Nykøbing F. t. 1930, overtaget sidstnævn
tes forretning 1931.
Adr. Monradsgade 7, Nykøbing F.
Firma: Danmark v. Slagtermester C. Jørgen
sen, Jernbanegade 4, Nykøbing F.
Jørgensen, Carlo Christian, slagtermester; f.
21/9 1912 i Brønderslev, søn af slagtermester
Christian Jørgensen; g. 2/6 1937 m. Asta Marie
Karoline J., f. Laugesen; udd. h. slagtermester
Laurits Peter Olsen, Alborg 1928-32, frekventeret
Alborg tekniske Skole, svendeprøve m. ros h.
læremesteren, svend bl. a. i slagtermester Jen
sen’s eksportslagteri og pølsefabrik i Bjerring
bro, sen. førstemand i samme, overtaget nuvæ
rende slagterforretning i Serritslev — der om
fatter butik og pølsemageri — 1944, genn. årene
ombygget og moderniseret samme, driver side
løbende kreaturhandel.
Adr. Serritslev.
Firma: Carlo Jørgensen, Slagterforretning,
Serritslev.
Jørgensen, Charles Peder, slagtermester; f. 14/8
1916 i Reersnæs, Maribo amt, søn af slagterme
ster Evald Jørgensen; g. 25/12 1940 m. Edith J.,
f. Holm; udd. h. slagtermester Jens Peter Jen
sen, Nykøbing F., svend bl. a. h. slagtermester
Anders Jensen, Stubbekøbing, slagtersvend på
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C. V. Jørgensen
slagtermester
Kbhvn. K.

C. C. Jørgensen
slagtermester
Serritslev

C. P. Jørgensen
slagtermester
Søndre Dråby

Morsø Andelsslagteri, Nykøbing M. 1943-53, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Søndre Dråby
pr. Nykøbing M. 1953.
Adr. Søndre Dråby pr. Nykøbing M.
Firma: Charles P. Jørgensen, Slagtermester,
Søndre Dråby pr. Nykøbing M.

Jørgensen, Christian, slagtermester; f. 3/11 1912
i Stubbekøbing, søn af slagtermester Valdemar
Jørgensen; g. 11/5 1941 m. Hansine J., f. Ras
mussen; udd. h. slagtermester Chr. Hansen, Ny
købing F. 1927-31, svend h. slagtermester Kaj
Henningsen, Damme 1933-45, overtaget nuværen
de ejendom i Damme og grundlagt slagterforret
ning og pølsemageri i samme 1945; medl. af best,
f. Møns Slagtermesterforening, tidl. medl. af
best. f. Fanefjord Håndværker- og Industrifor
ening.
Adr. Damme pr. Askeby.
Firma: Chr. Jørgensen, Slagtermester, Damme
pr. Askeby.
Jørgensen, Christian M., kreaturkommissionær;
f. 25/6 1920 i Kbhvn., søn af kreaturkommissio
nær Niels Christian Jørgensen; g. 24/4 1944 m.
Aase J., f. Kleinschmidt; slagterlærling h. slag
termester Blangstrup Johansen, Kbhvn. 1934,
svend 1938, ansat i firmaet Kristoffersen & Dehn,
Kødbyen, Kbhvn. 1940, prokurist i samme 1950,
medindehaver af firmaet Hans M. Mauritzen’s
Sønner, Kødbyen, Kbhvn. s. 1954.
Adr. Bogfinkevej 9, Tåstrup.
Firma: Hans M. Mauritzen’s Sønner, Kreatur
kommissionærer, Flæskehallen, Kødbyen, Kbhvn.
V.
Jørgensen, Christian Schack, slagtermester; f.
13/2 1911 i Allinge, søn af fiskehandler Christian
Johannes Jørgensen; g. 17/4 1939 m. Edel J., f.
Carlsen; udd. dels h. slagtermester Ejner Carl
sen, Rønne og dels h. slagtermester Georg Jør
gensen, Allinge, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester m. forretning — der sideløbende omfat
ter slagteri, pølsemageri og røgeri — i Allinge
1942.

C. Jørgensen
slagtermester
Damme

Adr. Kirkegade 3, Allinge.
Firma: Chr. Schack Jørgensen, Slagtermester,
Kirkegade 3, Allinge.

Jørgensen, Ejegod, slagtermester; f. 24/1 1909
i Osted, Roskilde amt, søn af slagter Jens Julius
Jørgensen; g. 14/5 1933 m. Ida J., f. Goldenbaum
Jensen; udd. h. slagtermestrene Brdr. Hansen,
Roskilde 1923-27, svend h. slagtermestrene Max
Pacharzina, Rungsted Kyst, Th. Hansen, Ring
sted og Emil Greisen, Roskilde, etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Roskilde 1938; formd. f.
Roskilde og Omegns Slagtermesterforening s.
1955.
Adr. Kong Valdemars Vej 35, Roskilde.
Firma: Slagterforretningen »Skandinavien«,
Sankt Olsgade 13, Roskilde.
Jørgensen, Erik, slagtermester; f. 8/5 1926 i
Gørlev, Holbæk amt, søn af slagtermester Ove
Jørgensen; g. 14/5 1949 m. Karen J., f. Larsen;
udd. dels h. faderen og dels h. slagtermester Ny
rup Jensen, Hørve, svendeprøve 1944, svend bl. a.
i Holbæk, på Kalundborg Andels-Svineslagteri,
Kalundborg og h. slagtermester Børge Rasmus
sen, Kalundborg, optaget s. kompagnon i fade
rens slagterforretning i Føllenslev 1955.
Adr. Føllenslev.
Firma: Ove Jørgensen & Søn, Slagterforret
ning, Føllenslev.

Jørgensen, Erik Karl Svend, slagtermester; f.
28/2 1914 i Kbhvn., søn af slagtermester Adolf
Christian Jørgensen; g. 7/12 1941 m. Edel Jo
hanne Helene J., f. Pedersen; udd. i en gros
firmaet Joh. Gress-Pedersen, Kødbyen, Kbhvn.,
svendebrev 1932, svend i lærevirksomheden, me
stersvend i samme 1936-46, bestyrer af Arbejder
nes Kødforsyning, Amagerbrogade 104, Kbhvn.
S. 1948-51, grundlagt nuværende slagterforret
ning i Kbhvn. 1951.
Adr. Otto Liebes Allé 21, Kastrup.
Firma: Erik Jørgensen, Slagterforretning,
Amagerbrogade 20, Kbhvn. S.
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C. S. Jørgensen
slagtermester
Allinge

E. Jørgensen
slagtermester
Roskilde

Jørgensen, Erik Schultz, slagtermester; f. 30/7
1919 i Ødis, Vejle amt, søn af kreatur- og heste
handler Simon Schultz; g. m. Solveig Eva S. J.,
f. Gordon; udi. h. slagtermester N. J. Kloster,
Kolding 1933, løst borgerskab og i kompagni m.
slagtermester A. H. Bøttner overtaget slagter
forretning i Søborg 1939, overtaget nuværende
slagterforretning i Kbhvn. 1954, eneindehaver af
samme — der er grundlagt 1903 — s. 1955.
Adr. Kløckersvej 21, Gentofte.
Firma: Schultz & Bøttner, Slagterforretning,
Gothersgade 153, Kbhvn. K.
Jørgensen, Ernst Magnus Nordentoft, slagter
mester; f. 7/1 1904 i Gøttrup, Thisted amt, søn
af gårdejer Johannes Jørgensen; g. 22/11 1931 m.
Helga J., f. Olsen; udd. h. slagtermester Chr.
Hansen, Pandrup 1919-23, svend bl. a. h. slagter
mestrene P. Jansen, Pandrup og Niels Hansen,
Hadsten samt i Kbhvn., etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Moseby pr. Kås 1946, overtaget
nuværende slagterforretning i Åbybro — der
omfatter butik og pølsemageri — 1954, genn.
årene moderniseret forretningen.
Adr. Vestergade 11, Åbybro.
Firma: Vestergades Slagterforretning v. Mag
nus Jørgensen, Vestergade 11, Åbybro.

E. M. N. Jørgensen
slagtermester
Åbybro

F. Jørgensen
slagtermester
Hillerød

E. Jørgensen
slagtermester
Føllenslev

E. K. S. Jørgensen
slagtermester
Kbhvn. S.

Jørgensen, Fr., slagtermester.
Firma: Fr. Jørgensen, Slagterforretning, KirkeHyllinge.

Jørgensen, Frank, slagtermester; f. 17/6 1918 i
Gadevang, Frederiksborg amt, søn af arbejds
mand Alfred Jørgensen; g. 5/9 1941 m. Rigmor
J., f. Hansen; udd. dels h. slagtermester Ove
Jørgensen, Hillerød og dels på Hillerød Andels
slagteri, Hillerød 1936-42, svend på sidstnævnte
1942-45, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Harløse 1945, overtaget slagtermester Anders
Jensen’s forretning i Hillerød 1950; formd. f.
Hillerød Fjerkræklub s. 1945, medl. af best. f.
Danmarks Fjerkræavlerforening’s afd. f. Frede
riksborg amtskreds.
Adr. Slangerupgade 15, Hillerød.
Firma: Frank Jørgensen, Slagtermester, Søn
dre Jernbanevej 22, Hillerød.

Jørgensen, Georg, slagtermester.
Adr. Lillegade 27, Rønne.
Jørgensen, Gunnar Vedel, slagtermester; f. 1/9
1904 i Svendstrup, Sorø amt, søn af slagtermester
Lauritz Jørgensen; g. m. Erna Margrethe J., f.

G. V. Jørgensen
slagtermester
Nykøbing F.

H. Jørgensen
slagtermester
Hjordkær

H. G. Jørgensen
slagtersvend
Åbenrå

H. O. Jørgensen
eksportør
Guderup

H. P. Jørgensen
slagtermester
Svendborg

Jørgensen; udd. h. faderen 1919-24, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Nykøbing F. 1948.
Adr. Langgade 15, Nykøbing F.
Firma: Gunnar Jørgensen, Slagtermester,
Langgade 15, Nykøbing F.

Jørgensen, Gunner Højgaard, slagtermester.
Firma: G. Højgaard Jørgensen, Slagterforret
ning, Valdemarsgade 11, Silkeborg.

Jørgensen, Hans, stadsdyrlæge.
Adr. Struer.
Jørgensen, Hans, slagtermester; f. 9/11 1905 i
Ebberup, Assens amt, søn af slagtermester Peter
August Jørgensen; g. 8/6 1930 m. Martha J., f.
Jensen; udd. h. slagtermester Chr. Pedersen,
Glamsbjerg 1920-24, svendeprøve efter regulativ
f. fællesrepræsentationen f. dansk håndværk og
industri (Otterup) 1937, svend h. slagtermestrene
C. Jensen, Kildebrønde og Riis, Kbhvn. samt h.
faderen, overtaget slagtermester E. Rasmussen’s
forretning i Otterup 1932, erhvervet nuværende
ejendom i Otterup og indrettet slagterforretning
m. slagtehus og pølsemageri i samme 1938, kører
sideløbende »kødtur«; medl. af best. f. De dan
ske Forsvarsbrødre, Otterup s. 1949.
Adr. Nørregade 16, Otterup.
Firma: Hans Jørgensen, Slagtermester, Nørre
gade 16, Otterup.

Jørgensen, Hans, slagtermester; f. 26/10 1907 i
Hjordkær, Åbenrå amt, søn af slagtermester
Rasmus Bang Jørgensen; g. 4/8 1935 m. Alfride
Clara J., f. Bramsen; udd. i faderens slagterfor
retning i Hjordkær 1921-25, svend i lærevirk
somheden, overtaget samme — der omfatter de
tailbutik, pølsemageri og slagtehus — 1935, genn.
årene ombygget og moderniseret forretningen;
medl. af best. f. Sønderjyllands Hudeforening.
Adr. Hjordkær.
Firma: Hans Jørgensen, Slagterforretning,
Hjordkær.
Jørgensen, Hans Gerhardt, slagtersvend; f.
29/11 1935, søn af slagtermester Hans Jørgensen,
Hjordkær; udd. h. slagtermester Chr. Vollstedt,

H. V. Jørgensen
slagtermester
Rørvig

Haderslev, p. t. svend h. slagtermester Wilhelm
Hilbig, Åbenrå.
Firma: Fritz Hilbig & Søn, Slagterforretning,
Sønderport 14, Åbenrå.

Jørgensen, Hans Jacob, forretningsfører; f.
4/11 1904 i Holstebro, søn af slagtermester M. P.
Jørgensen; g. 1/1 1940 m. Gerda Margrethe J.,
f. Lange; udd. i handel og kontorvirksomhed,
genn. 30 år tilknyttet Holstebro off. Slagtehus,
Holstebro, ansat i Jens Jensen’s Tarmhandel,
Holstebro s. 1951; kasserer f. Holstebro Slagter
mesterforening.
Adr. Nygade 6, Holstebro.
Firma: Jens Jensen’s Tarmhandel, Holstebro
off. Slagtehus, Holstebro.
Jørgensen, Hans Ove, eksportør; f. 8/7 1921 i
Nordborg, søn af hestehandler Jens Peter Jør
gensen; g. 31/10 1943 m. Lise J., f. Kragelund;
udd. i handel m. kreaturer og heste, genn. en
del år drevet kreaturhandel sammen m. faderen,
grundlagt nuværende eksportforretning i Gude
rup — der omfatter kreaturhandel og eksport af
slagtede og levende kreaturer samt levekvæg og
søer t. Tyskland — 1951.
Adr. Guderup, Als.
Firma: Hans Ove Jørgensen, Eksportør, Gude
rup, Als.

Jørgensen, Hans Peter, slagtermester; f. 8/10
1927 i Hesselager, Svendborg amt, søn af slag
termester, kreaturhandler Knud Jørgensen; g.
1/6 1952 m. Margit J., f. Jensen; udd. h. slagter
mestrene Brdr. Ohm, Svendborg 1943-47, aflagt
svendeprøve i Svendborg (særdeles godt og pro
pert udført arbejde), svend i lærevirksomheden
(10 år) samt h. slagtermestrene Urban Sørensen,
Nyborg og Brdr. Franke, Svendborg og på Svend
borg Andels-Svineslagteri, Svendborg, grund
lagt nuværende slagterforretning — der side
løbende omfatter moderne pølsemageri — i
Svendborg 1956.
Adr. Vestergade 94, Svendborg.
Firma: Kødcentralen v. H. P. Jørgensen,
Vestergade 92, Svendborg.
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H. Jørgensen
slagtermester
Kbhvn. 0.

H. Jørgensen
slagtermester
Nyborg

H. Jørgensen
slagtermester
Kbhvn. N.

Jørgensen, Hans Schack, slagtermester; f. 14/6
1911 i Kbhvn., søn af slagtermester Hans Jør
gensen; g. 22/9 1935 m. Edith Tove J., f. Jensen;
udd. i firmaet Gress-Pedersen, Kødbyen, Kbhvn.,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester på Frdbg.
1935, flyttet forretningen t. nuværende adresse
på Frdbg. og omdannet samme t. aktieselskab
1950.
Adr. Dybensøvej 10, Virum.
Firma: Hans & Schack Jørgensen A/S, Slag
terforretning, Falkoner Allé 42, Kbhvn. F.

Jørgensen, Hans Verner, slagermester; f. 14/7
1921 i Rørvig, Holbæk amt, søn af slagtermester
Hemming Jørgensen; g. 25/10 1947 m. Esther J.,
f. Andersen; udd. h. slagtermester H. C. Larsen,
Nykøbing S. 1936-40, ansat i firmaet S. Houlberg,
Kødbyen, Kbhvn., medarbejder i nuværende
slagterforretning i Rørvig, i kompagni m. mode
ren fru Krestense Jørgensen indehaver af sam
me s. 1946; kasserer i Nykøbing S. og Omegns
Slagtermesterforening s. 1952.
Firma: K. Jørgensen & Søn, Slagterforretning,
Rørvig.
Jørgensen, Harald, slagtermester; f. 29/5 1896
i Lønholt, Frederiksborg amt, søn af smedeme
ster Niels Søren Jørgensen; g. 4/2 1923 m. Ellen
J., f. Christensen; udi. h. slagtermester Gudmar
Rasmussen, Birkerød 1915, bestyrer i firmaet
Oluf Nord & Co., Kbhvn. 1923-35, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Kbhvn. 1935, optaget
sønnen Ove Jørgensen s. kompagnon i forretnin
gen 1954.
Adr. Nordre Frihavnsgade 28, Kbhvn. 0.
Firma: Harald Jørgensen & Søn, Slagterforret
ning, Østerbrogade 138, Kbhvn. 0.

Jørgensen, Helmuth, slagtermester; f. 17/2 1924
i Dannemare, Maribo amt, søn af slagtermester
Henry Jørgensen Møller; g. 9/6 1951 m. Jytte J.,
f. Hansen; udd. h. faderen 1938-42, efter faderens
død 1953 videreført dennes slagterforretning i
Dannemare i kompagni m. moderen.
Adr. Dannemare.
Firma: Slagterforretningen »Centrum«, Danne
mare.

J. S. Jørgensen
slagtermester
Over Jerstal

Jørgensen, Hemming, slagtermester; f. 30/6
1893 i Fanefjord, Møn, søn af gårdejer Hans
Jørgen Jørgensen; drevet handel m. kreaturer s.
1915, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Rørvig 1926, driver fortsat handel m. levende
kreaturer på Kbhvn.s Kvægtorv.
Adr. Tagensvej 164, Kbhvn. N.
Firma: Hemming Jørgensen, Slagtermester,
Tagensvej 164, Kbhvn. N.
Jørgensen, Henning, slagtermester; f. 20/3 1918
i Tyvelse, Præstø amt, søn af smed Alfred Jør
gensen; g. 23/9 1944 m. Erna J., f. Olsen; udd.
s. mejerist på mejerierne i Herlufmagle, Nyråd
og Dannemare, overtaget nuværende slagter- og
viktualieforretning v. fortet i Gladsaxe 1952.
Adr. Præstebrovej 112, Herlev.
Firma: H. Jørgensen, Slagter- & Viktualiefor
retning, Batterivej 2, Herlev.

Jørgensen, Holger, slagtermester; f 29/4 1894
i Stege, søn af skræddermester Hans Jørgen
Hansen Jørgensen; g. 15/12 1920 m. Anna Elise
J., f. Rasmussen; udd. dels h. slagtermester Emil
Hansen, Fåborg 1909-11 og dels h. slagtermester
Erik Sørensen, Nyborg 1911-13, svendeprøve
(Nyborg), svend bl. a. i Kristiansand og Tøns
berg, Norge samt h. slagtermester Urban Søren
sen, Nyborg, etabl. sig s. selvstændig hesteslag
ter i Nyborg 1917, flyttet forretningen — der
sideløbende omfatter pølsemageri — t. nuværen
de lokaler i egen ejendom i Nyborg 1922, mo
derniseret forretningen 1957, kørt landtur t. 1945;
skuemester f. Slagtermesterforeningen f. Nyborg
og Omegn, genn. en årrække medl. af best. f.
samme.
Adr. Korsgade 12, Nyborg.
Firma: Korsgades Kødbod v. Holger Jørgen
sen, Korsgade 12, Nyborg.
Jørgensen, J. P., slagtermester.
Adr. Haslevej 62, Rønne.

Jørgensen, Jens Sørensen, slagtermester; f.
22/12 1925 i Over Jerstal, Haderslev amt, søn af
slagtermester Hans Peter Jørgensen; g. 13/10
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J. Jørgensen
slagtermester
Poulstrup

J. Jørgensen
slagtermester
Ringsted

J. F. Jørgensen
slagtermester
Hillerød

1951 m. Ingrid J., f. Bekker; udd. h. slagterme
ster L. Madsen, Gram 1940-44, frekventeret Gram
tekniske Skole, svend bl. a. i firmaet Rasmus
sen & Sønner, Odense og i faderens slagterfor
retning i Over Jerstal, løst næringsbrev og over
taget sidstnævnte — der omfatter detailbutik,
pølsemageri og slagteri — 1952, genn. årene om
bygget og moderniseret forretningen.
Adr. Over Jerstal.
Firma: Jens Jørgensen, Slagterforretning, Over
Jerstal.

Jørgensen, Johannes, slagtermester; f. 27/7 1895
i Tornby, Hjørring amt, søn af gårdejer Anders
Jørgensen; g. 15/4 1924 m. Magda J., f. Nørgaard;
genn. en del år drevet selvstændigt landbrug,
sen. overgået t. slagterbranchen, overtaget nu
værende slagterforretning i Poulstrup pr. Vrå —
der omfatter butik, pølsemageri og slagtehus —
1943, genn. årene udvidet og moderniseret for
retningen.
Adr. Poulstrup pr. Vrå.
Firma: Poulstrup Slagterforretning v. Johs.
Jørgensen, Poulstrup pr. Vrå.
Jørgensen, Johannes, slagtermester; f. 9/8 1903
i Helsinge, Frederiksborg amt, søn af slagter
mester Jørgen Jørgensen; g. 17/5 1936 m. Ellen
J., f. Vinzentz; udd. h. slagtermester Jens Lar
sen, Tisvilde 1917-21, svend bl. a. h. slagterme
ster Thomsen, Helsinge 1921-25 og h. slagter
mester Chr. Pedersen, Hillerød 1925-36, bestyrer
af Hillerød Andels-Svineslagteri’s udsalg i Hille
rød 1936-49, overtaget slagtermester Henry Lar
sen’s forretning i Ringsted 1949; medl. af best,
f. Ringsted og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Nørregade 39, Ringsted.
Firma: Johs. Jørgensen, Slagtermester, Nørre
gade 39, Ringsted.

Jørgensen, Johannes Frederik, slagtermester;
f. 6/1 1914 i Nørre Herlev, Frederiksborg amt,
søn af landmand Anders P. Jørgensen; g. 24/3
1946 m. Inger J., f. Larsen; udd. h. slagtermester
Carl Jensen, Hillerød 1928-32, svend i lærevirk

K. Jørgensen
slagtermester
Kbhnv. V.

somheden 1932-51, overtaget slagtermester M.
Jacobsen’s forretning i Hillerød 1951.
Adr. Helsingørgade 9, Hillerød.
Firma: Johs. F. Jørgensen, Kødbørsen, Hel
singørgade 9, Hillerød.

Jørgensen, Jul., direktør; f. 8/3 1900 i Nørre
Lyndelse, Odense amt; g. 14/4 1922 m. Grethe J.,
f. Møller; direktør f. Holstebro Eksportmarked,
Holstebro.
Adr. Danmarksgade 19, Holstebro.
Firma: Holstebro Eksportmarked, Stationsvej
58, Holstebro.
Jørgensen, Jørgen Falk, slagter; f. 16/4 1938 i
Ebberup, Assens amt, søn af slagtermester Peter
Martin Jørgensen; udd. i faderens slagterforret
ning m. henblik på sen. overtagelse af samme,
aflagt svendeprøve i Ebberup (meget godt og
propert udført arbejde).
Firma: Ebberup Slagterforretning v. Martin
Jørgensen, Ebberup.
Jørgensen, Jørgen Peter, slagteriejer.
Firma: Vantinge Fjerkræslagteri, Vantinge pr.
Espe.

Jørgensen, Karl, slagtermester; f. 6/1 1902 i
Hasle, Århus amt, søn af afskriver Jørgen Chri
stian Jørgensen; g. 21/8 1927 m. Iris J., f. Sander;
slagterlærling h. slagtermester Jørgensen, Saks
købing 1916, svend h. kgl. hof-slagtermester Fre
deriksen, Mosow’s Eftf., Kbhvn. 1919 og h. slag
termester Rheinländer, Frdbg. 1920, filialbesty
rer i A/S Arbejdernes Kødforsyning, Kbhvn.
1926-52, i kompagni m. slagtermester L. C. Pe
dersen grundlagt nuværende en gros forretning
i Kødbyen, Kbhvn. 1952, overtaget den daglige
ledelse af firmaet efter kompagnonens død 1957.
Adr. Badensgade 50, Kbhvn. S.
Firma: K. Jørgensen & L. C. Pedersen, Kød en
gros, Flæsketorvet 71, Kødbyen, Kbhvn. V.
Jørgensen, Karl Jørgen Bjørnholt, slagterme
ster.
Firma: Færgegårdens Slagterforretning v. Karl
Jørgensen, Færgegården 2, Silkeborg.
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K. Jørgensen
slagtermester
Doense

K. Jørgensen
slagtermester
Rørvig

K. Jørgensen
slagtermester
Fåborg

Jørgensen, Kjeld, slagtermester; f. 13/1 1931 i
Nibe, søn af chauffør Jens Jørgensen; g. 11/12
1951 m. Grethe J., f. Sørensen; udd. h. slagter
mester Gunn. Nielsen, Nibe 1945-49, svendebrev
1949, svend h. slagtermester Holger Veggerby,
Nibe 1949-52, forretningsbestyrer h. fru slagter
mester S. Christensen, Haverslev 1952-53, over
taget nuværende slagterforretning i Doense —
der er grundlagt 1930 og sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1953, ud
videt og moderniseret forretningen 1955; vare
område: kød og viktualier en detail fra butik og
vogn.
Adr. Doense.
Firma: Kjeld Jørgensen, Slagtermester,
Doense.
Jørgensen, Krestense, slagtermester; f. i Rør
vig, Holbæk amt, datter af slagtermester Peter
Boye; i kompagni m. ægtefællen slagtermester
Hemming Jørgensen grundlagt nuværende slag
terforretning i egen nyopført ejendom i Rørvig
1926, sen. videreført forretningen i kompagni m.
sønnen Hans Verner Jørgensen.
Firma: K. Jørgensen & Søn, Slagterforretning,
Rørvig.
Jørgensen, Kristian, slagtermester; f. 14/9 1895
i Fåborg, søn af murermester Jørgen Hansen
Jørgensen; g. 16/12 1917 m. Betty J., f. Nielsen;
udd. h. slagtermester A. Hansen, Fåborg 190913, aflagt svendeprøve i Fåborg (særdeles godt
og propert udført arbejde), svend på Roskilde
Andels-Svineslagteri, Roskilde, h. slagtermester
Niels Plambech, Holbæk og h. læremesteren,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester m. salg af
kød fra slagtehus og vogn i Fåborg 1917, opført
nuværende slagterbutik i Fåborg 1923, driver
sideløbende kreaturhandel og mindre landbrug;
mangeårig medl. af best. f. Slagtermesterforenin
gen f. Fåborg og Omegn t. 1957, voldgiftsmd. i
sager vedr. handel m. husdyr; i 2 perioder medl.
af Fåborg byråd, formd. f. Fæstningsartillerifor
eningen, Fåborg.
Adr. Ejlers Minde, Nyborgvej, Fåborg.
Firma: Kr. Jørgensen, Slagtermester, Kloster
gade 29, Fåborg.

M. Jørgensen
slagtermester
Hornslet

Jørgensen, Kurt, slagtermester; f. 3/1 1925 i
Kettinge, Maribo amt, søn af slagtermester Carl
Laurits Jørgensen; g. 24/3 1946 m. Grete J., f.
Müller; udd. h. faderen 1940-44, svend i Kbhvn.
1945-50, iøvrigt svend på Esbjerg Slagteri, Es
bjerg, optaget s. kompagnon i faderens virksom
hed i Nykøbing F. 1950.
Adr. Jes Jessens Gade 11, Nykøbing F.
Firma: Danmark v. Slagtermester C. Jørgen
sen, Jernbanegade 4, Nykøbing F.
Jørgensen, Laurits Bent, slagtermester; f. 30/4
1928 i Ulbølle, Svendborg amt, søn af slagter
mester Jørgen Johannes Jørgensen; g. 1953 m.
Meta J., f. Nielsen; udd. dels h. faderen, dels h.
slagtermester Marius Kierstein, Gudbjerg, Syd
fyn og dels h. slagtermester Carl Olsen, Fåborg
1943-47, svendeprøve (Fåborg), svend og sen. for
retningsbestyrer 1947-54, overtaget nuværende
slagterforretning i Millinge — der sideløbende
omfatter slagtehus og pølsemageri samt landtur
— 1954, genn. årene udvidet og moderniseret for
retningen.
Adr. Millinge.
Firma: Millinge Slagterforretning v. L. Jør
gensen, Millinge.
Jørgensen, Lauritz Carl, slagtermester; f. 2/6
1902 i Græse, Frederiksborg amt, søn af præste
gårdsforpagter Ole Jensen Jørgensen; g. 2/3 1930
m. Ebba J., f. Pedersen; udd. s. handelsmand og
slagter h. faderen på Halsnæs, Frederiksborg
amt, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Holte 1929, indehaver af nuværende slagterfor
retning i Kbhvn. s. 1933.
Adr. Ryparken 102, Kbhvn. 0.
Firma: Slagter-Hallen, Rosenvængets Allé 1,
Kbhvn. 0.
Jørgensen, Magnus, slagtermester; f. 17/8 1892
i Odder, Århus amt, søn af murermester Mathias
Jørgensen; g. 26/10 1919 m. Anna J., f. Brink;
udd. h. slagtermestrene N. Hansen, Odder og
Nielsen, Volden, Arhus 1906-10, svendebrev 1910,
svend 1910-19, overtaget nuværende slagterfor
retning i Hornslet — der er grundlagt ca. 1900
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Sommersted

Kbhvn. V.

Kolding.

og sideløbende omfatter slagtehus, pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1919, udvidet og mo
derniseret butikslokalet samt indrettet nyt pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri 1938, optaget
sønnen Olaf Brink Jørgensen s. kompagnon i
forretningen 1955, sideløbende indehaver af fi
lial i Mørke; vareområde: kød og viktualier en
detail fra butik og vogn; genn. en årrække medl.
af best. f. Østjydsk Slagtermesterforening og
skuemester v. svendeprøver; genn. en årrække
medl. af best. f. Hornslet Borgerforening, medl.
af best. f. Hornslet Vandværk og f. Hornslet
Spare- og Lånekasse.
Adr. Resenholmsvej 26, Hornslet.
Firma: M. Jørgensen & Søn, Slagterforretning,
Byvej 20, Hornslet.

Jørgensen, Malte, slagtermester; f. 18/4 1904 i
Linå, Skanderborg amt, søn af slagtermester,
handelsmand Jens Peter Jørgensen; g. m. Anna
J., f. Jensen; udd. s. slagter, driver landslagter
forretning i GI Ry pr. Ry; speciale: fabrikation
af spegepølser; suppleant t. best. f. Silkeborg
Slagtermesterforening, formd. f. Ry Vandværk.
Adr. GI. Ry pr. Ry.
Firma: GI. Ry Slagterforretning v. Malte Jør
gensen, GI. Ry pr. Ry.

Jørgensen, Marius, slagtermester; f. 28/1 1917 i
Hillerslev, Svendborg amt, søn af husmand Hans
Jørgensen; g. 17/3 1942 m. Irma J., f. Sørensen;
udd. h. slagtermester Henry Hansen, Ringe 193135, svendeprøve 1936 (ualmindelig pænt og pro
pert udført arbejde), svend h. slagtermester
Andr. Franke, Svendborg 1936-44, overtaget slag
termester Stief’s forretning Dronningensgade 34,
Odense 1944, overtaget slagtermester Svend Pe
dersen’s forretning i Hjallese 1948, afhændet
samme 1955, overtaget slagtermester Viggo Ol
denburg’s forretning Rugårdsvej 54, Odense 1954;
hobby: jagt.
Adr. Rugårdsvej 254, Tarup pr. Odense.
Firma: Marius Jørgensen, Slagtermester, Ru
gårdsvej 54, Odense.
Jørgensen, Martin, slagtermester; f. 9/6 1909 i
Sommersted, Haderslev amt, søn af slagterme

O. B. Jørgensen
slagtermester
Hornslet

ster Jens Jørgensen; g. 6/6 1937 m. Anna Marie
J., f. Petersen; oprindelig udd. s. snedker, udd.
s. slagter h. faderen 1932-36, svendeprøve 1936,
løst næringsbrev og forpagtet faderens slagter
forretning i Sommersted 1942, overtaget samme
— der omfatter butik, pølsemageri og slagteri —
1956, sideløbende indehaver af filial i Mølby pr.
Sommersted s. 1950.
Adr. Sommersted.
Firma: M. Jørgensen, Slagtermester, Sommer
sted.

Jørgensen, Niels Christian, kreaturkommis
sionær; f. 21/4 1894 i Kbhvn., søn af slagter Kon
rad Jørgensen; g. 16/8 1919 m. Ellen J., f. Si
vertsen; udd. i faderens slagteri i Rødovre 190812, efter faderens død overtaget og videreført
samme 1912-38, salgschef i firmaet Hans M.
Mauritzen’s Sønner, Kødbyen, Kbhvn. 1935, med
indehaver af samme s. 1946.
Adr. Roskildevej 314, Rødovre pr. Valby.
Firma: Hans M. Mauritzen’s Sønner, Kreatur
kommissionærer, Flæskehallen, Kødbyen,
Kbhvn. V.

Jørgensen, Niels Oscar Jepsen, slagtermester;
f. 27/6 1905 i Kolding, søn af tømrermester Fre
derik Herman Jørgensen; g. 24/5 1936 m. Anna
J., f. Christensen; udd. h. slagtermester S. Sø
rensen, Kolding 1919-23, svendeprøve m. præmie
f. snitfri hudeaftagning (Kolding), frekventeret
Teknologisk Institut’s kurser, Kolding, svend på
A.S.K., Kolding (9 år), påbegyndt landhandel fra
vogn og handel m. levende kreaturer 1937, over
taget nuværende slagterforretning i Kolding
1937, genn. årene udvidet og moderniseret sam
me — der omfatter butik og pølsemageri, kørt
»kødtur« t. 1955; hobby: travsport.
Adr. Seest Bakke 53, Kolding.
Firma: N. O. Jørgensen, Slagtermester, Seest
Bakke 53, Kolding.
Jørgensen, Olaf Brink, slagtermester; f. 23/9
1920 i Arhus, søn af slagtermester Magnus Jørgen
sen; g. 5/4 1947 m. Solveig J., f. Pedersen; udd.
h. faderen 1936-40, svendebrev 1940, svend h.
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O. Jørgensen
slagtermester
Føllenslev

O. Jørgensen
slagtermester
Hillerød

P. Jørgensen
slagtermester
Tybjerglille

faderen 1940-43 og h. slagtermester Anton Ove
sen, Arhus 1943-47, selvstændig slagtermester i
Hornslet 1947-55, optaget s. kompagnon i fade
rens slagterforretning i Hornslet — der side
løbende omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri samt filial i Mørke — 1955;
vareområde: kød og viktualier en detail fra bu
tik og vogn; medl. af best. f. Hornslet I. F. 194757.
Adr. Byvej 20, Hornslet.
Firma: M. Jørgensen & Søn, Slagterforretning,
Byvej 20, Hornslet.

Jørgensen, Osvald Morgenstjerne, slagterme
ster; f. 25/12 1901 i Silkeborg; g. 10/12 1927 m.
Anna Elisabeth J., f. Jensen; udd. h. slagter
mester Alfred Edvard Zacho, Silkeborg 1916-20,
svendebrev 1920, svend 1920-36, overtaget nu
værende slagterforretning i Silkeborg — der er
grundlagt 1921 og sideløbende omfatter pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri — 1936; vare
område: kød og viktualier en detail.
Adr. Sanatorievej 12, Silkeborg.
Firma: Osvald Jørgensen, Slagtermester, Sa
natorievej 12, Silkeborg.

Jørgensen, Ove, slagtermester; søn af slagter
mester Harald Jørgensen; medindehaver af fa
derens slagterforretning i Kbhvn. s. 1954.
Firma: Harald Jørgensen & Søn, Slagterforret
ning, Østerbrogade 138, Kbhvn. 0.
Jørgensen, Ove, slagtermester; f. 17/8 1904 i
Mørkøv, Holbæk amt, søn af arbejdsmand Hans
Jørgensen; g. 14/4 1926 m. Ingeborg J., f. Han
sen; udd. dels h. slagtermester Chr. Nielsen,
Ubby og dels h. slagtermester N. V. Jensen,
Gørlev 1919-23, svend i Gørlev, h. slagtermester
Nyrup Jensen, Hørve og h. slagtermestrene
Brdr. Christensen, Snertinge og Løjtved, drevet
slagterforretning i Kalundborg 1933-36, kreatur
handler og slagtermester i Løjtved, overtaget
nuværende ejendom m. tilhørende slagterforret
ning i Føllenslev 1942; medl. af best. f. Kalund
borg og Omegns Slagtermesterforening, formd. f.

P. M. Jørgensen
slagtermester
Ebberup

samme 1951-57, medl. af Føllenslev-Særslev sog
neråd s. 1953.
Adr. Føllenslev.
Firma: Ove Jørgensen & Søn, Slagterforret
ning, Føllenslev.
Jørgensen, Ove, slagtermester; f. 25/11 1912 i
Kbhvn., søn af slagtermester N. P. Jørgensen;
g. 20/10 1935 m. Petrea J., f. Larsen; udd. i fa
derens slagterforretning i Hillerød 1926-30, svend
i samme 1930-36, overtaget forretningen — der
sideløbende omfatter pølsemageri — 1936.
Adr. Frederiksværkgade 115, Hillerød.
Firma: Ove Jørgensen, Slagtermester, Frede
riksværkgade 115, Hillerød.
Jørgensen, Paul, slagtermester; f. 12/2 1916 i
Toreby, Maribo amt, søn af slagtermester Char
les Jørgensen; g. 14/5 1942 m. Ingrid J., f. Pe
tersen; udd. h. slagtermester Poul Phillipsen,
Stubbekøbing, svend h. slagtermestrene Frits
Christensen, Nysted, P. Olsen, Utterslev Torv,
Søborg, Anders Jensen, Stubbekøbing og Brdr.
Soelberg, Vordingborg, drevet slagterforretning
i Horbelev 1942-50, overtaget slagtermester Carl
Johansen’s forretning i Tybjerglille 1950.
Adr. Tybjerglille pr. Herluf magie.
Firma: Paul Jørgensen, Slagtermester, Ty
bjerglille pr. Herlufmagie.
Jørgensen, Peter, slagtermester; f. 12/1 1921 i
Fangel, Odense amt, søn af slagtermester Ha
rald Jørgensen; g. 28/5 1944 m. Gerda J., f. Jen
sen; udd. h. faderen 1937-41, svendeprøve (Fan
gel), svend i Kolding og Korsør, overtaget slag
termester Hans Clausen’s forretning i Bogense
1944, fuldstændig ombygget og moderniseret sam
me — der sideløbende omfatter pølsemageri og
landtur — 1955; medl. af best. f. Slagtermester
foreningen f. Odense og Omegn 1946-50.
Adr. Tyrekrogen, Bogense.
Firma: Peter Jørgensen, Slagtermester, Tyre
krogen, Bogense.

Jørgensen, Peter Martin, slagtermester; f. 30/5
1901 i Ebberup, Assens amt, søn af slagtermester
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R. Jørgensen
slagtermester
Randers

T. Jørgensen
slagtermester
Tullebølle

S. Aa. H. Jørgensen
slagtermester
Svendborg

Peter August Jørgensen; g. 30/8 1931 m. Ellen J.,
f. Falk Thomsen; udd. dels h. slagtermester Chr.
Petersen, Glamsbjerg 1915-17 og dels h. faderen
1917-19, svendeprøve m. ros (Ebberup) 1919, fre
kventeret Teknologisk Institut, Kbhvn. 1926, iøv
rigt frekventeret bogholderi- og mesterkursus v.
samme, svend h. slagtermestrene Emil Hansen,
Fåborg og Hans Jensen, Rudkøbing samt h. fa
deren, forpagtet faderens slagterforretning i Eb
berup 1939, overtaget samme efter ejendoms
skifte m. moderen 1942, ombygget og moderni
seret forretningen — der er grundlagt af fade
ren 1900 og sideløbende omfatter slagtehus og
pølsemageri samt landtur; medl. af best. f. og
næstformd. i Slagtermesterforeningen f. Assens
og Omegn; hobby: jagt.
Adr. Ebberup.
Firma: Ebberup Slagterforretning v. Martin
Jørgensen, Ebberup.
Jørgensen, Poul Wilhelm, slagtermester; f. 14/3
1916 i Buerup, Holbæk amt, søn af slagtermester
Valdemar Jørgensen; g. 1/7 1945 m. Viola J., f.
Bruun; udd. dels h. faderen og dels h. slagter
mester H. P. Hansen, Masnedsund 1930-34, sven
debrev (Vordingborg) 1934, svend h. slagterme
strene Bertelsen, Hornbæk, Brdr. Soelberg, Vor
dingborg og E. Bruun, Dianalund, genn. 5 år
kreaturhandler, overtaget nuværende slagterfor
retning i Slagelse 1950, udvidet samme m. filial
Torvegade 3, Slagelse 1957; formd. f. best. f.
A/S Slagelse off. Slagtehuse, Slagelse, medl. af
best. f. Slagtermestrenes Assurance- og Hudesalgsforening, Slagelse.
Adr. Parkvej 18, Slagelse.
Firma: Vilh. Hansen’s Eftf., Poul W. Jørgen
sen, Slagtermester, Bredegade 1, Slagelse.
Jørgensen, Rasmus, slagtermester; f. 22/8 1905
i Bylderup sogn, Tønder amt, søn af købmand
Peter Jørgensen; g. 3/3 1935 m. Magda J., f.
Gaarde; udd. i handel, ekspedient i A/S Bylderup-Bov & Omegns Eksportslagteri, BylderupBov 1926-28 og i A/S Give & Omegns Svineslag
teri, Give 1'928-30, ansat i A/S Randers Svineslag
teri’s udsalg i Istedgade, Kbhvn. 1930-34, bestyrer

V. H. W. Jørgensen
slagtermester
Korsør

af A/S Randers Svineslagteri’s udsalg, Kloster
gården, Randers 1934, overtaget samme s. inde
haver 1935; vareområde: kød og viktualier en
detail; revisor i Randers Slagtermesterforening.
Adr. Klostergården, Randers.
Firma: Rasmus Jørgensen, Slagtermester, Klo
stergården, Randers.

Jørgensen, Richard, slagtermester; f. 20/7 1905
i Valby, Kbhvn.s amt, søn af handelsmand Jør
gen Vilhelm Jørgensen; g. 23/12 1934 m. Marie J.,
f. Jensen; udd. h. slagtermester Johs. Larsen,
Kbhvn. 1920-24, svend bl. a. på Nørresundby
Slagteri, Nørresundby og på J. D. Koopmann’s
Slagteri, Alborg 1924-50, overtaget nuværende
slagterforretning i Alborg — der er grundlagt
1936 — 1950; vareområde: kød en detail.
Adr. Fynsgade 56, Alborg.
Firma: Richard Jørgensen, Slagtermester,
Østerbro 73, Ålborg.
Jørgensen, Svend, stadsdyrlæge.
Adr. Skive.

Jørgensen, Svend Aage Holm, slagtermester;
f. 31/7 1916 i Svendborg, søn af hestehandler,
slagtermester Julius Holm Jørgensen; g. 14/5 1939
m. Gythe H. J., f. Klindt; udd. h slagtermester
Oscar Nielsen, Svendborg 1931-35, svendeprøve
m. diplom f. snitfri aftagning af huder og skind
(Svendborg), svend h. læremesteren (4 år) og h.
slagtermester Toftehøj, Vordingborg, bestyrer af
Svendborg Andels-Svineslagteri’s udsalg, Svend
borg 1939-51, overtaget slagtermester B. Kirstein’s forretning i Svendborg 1951, moderniseret
samme; hobby: fiskeri og bridge.
Adr. Kongebakken 26, Svendborg.
Firma: Holm Jørgensen, Slagtermester, Egensevej 35, Svendborg.
Jørgensen, Svend Ove, slagtermester; f. 20/5
1928 i Aunsø, Holbæk amt, søn af slagtermester
Ove Jørgensen; g. 4/2 1950 m. Else J., f. Larsen;
udd. dels h. faderen og dels h. slagtermester
Chr. Norup, Kalundborg 1942-46, svend bl. a. i
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V. Jørgensen
slagtermester
Fredensborg

V. Jørgensen
slagtermester
Idestrup

Skåne samt h. slagtermester Følsgaard Hansen,
Ubby 1950-54, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Jyderup 1954.
Adr. Hovedgaden, Jyderup.
Firma: Sv. Ove Jørgensen, Slagtermester, Ho
vedgaden, Jyderup.

Jørgensen, Th., stadsdyrlæge.
Adr. Helsingør.
Jørgensen, Thorvald, slagtermester; f. 28/1 1894
i Tullebølle, Langeland, søn af slagtermester
Rasmus Jørgensen; g. 23/11 1924 m. Esther J., f.
Nørby; udd. h. faderen 1908-12, svend h. slagter
mester H. Jensen jun., Rudkøbing og h. faderen,
grundlagt slagterforretning og røgeri i Tullebølle
1919, overtaget faderens slagterforretning i Ske
bjerg 1921, sideløbende påbegyndt landhandel,
flyttet t. Tullebølle 1932, overtaget slagtermester
Th. Bang’s forretning i Tullebølle — der side
løbende omfatter slagtehus og pølsemageri —
1938.
Adr. Tullebølle.
Firma: Th. Jørgensen, Slagtermester, Tulle
bølle.
Jørgensen, Vagn Hugo Witthøfft, slagterme
ster; f. 2/3 1925 i Kundby, Holbæk amt, søn af
chauffør Niels Jørgensen; g. 25/6 1950 m. Jytte
Aase J., f. Petersen; udd. h. slagtermestrene
Hans Petersen, Jyderup og Thorkild Petersen,
Kirke Stillinge 1940-44, svend h. sidstnævnte t.
1948, h. slagtermester Fritjof Petersen, Skellebjerg 1948-49 og h. slagtermester Boesen, Brøns
høj 1949-50, etabl. sig s. selvstændig slagterme
ster i Korsør 1950; medl. af best. f. og sekretær i
Korsør og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Tårnborgvej 1 A, Korsør.
Firma: Hugo’s Kødudsalg v. Hugo Jørgensen,
Tårnborgvej 1 A, Korsør.
Jørgensen, Valdemar, slagtermester; f. 20/3 1887
i Lønholt, Frederiksborg amt, søn af smede
mester Søren Jørgensen; udd. h. slagtermester
Chr. Sørensen, Fredensborg, svend h. samme,
grundlagt slagter- og viktualieforretning i Fre

densborg 1909, overtaget læremesterens ejendom
og forretning i Fredensborg 1919; formd. f. Fre
deriksborg og Omegns Slagtermesterforening
1932-46.
!.
Adr. Jernbanegade 14, Fredensborg.
Firma: Vald. Jørgensen, Slagtermester, Jern
banegade 14, Fredensborg.
Jørgensen, Valdemar, slagtermester; f. 3/8 1905
i Rudkøbing, søn af skrædder Johannes Jørgen
sen; g. 6/11 1928 m. Ella J., f. Petersen; udd. h.
slagtermester Vald. Hansen, Rudkøbing 1919-23,
svend h. slagtermestrene Chr. Hansen, Bøgstrup
og Vald. Hansen, Vordingborg samt på Masned
sund Andels-Svineslagteri, Vordingborg (20 år),
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Idestrup
1947; medl. af best. f. Nykøbing F. og Omegns
Slagtermesterforening.
Adr. Idestrup pr. Sønder Ørslev.
Firma: Vald. Jørgensen, Slagtermester, Ide
strup pr. Sønder Ørslev.

Jørgensen, Viggo Elenius, slagtermester; f.
30/11 1920 i Odder, Skanderborg amt, søn af
slagtersvend Christian Jørgensen; g. 9/10 1948 m.
Else J., f. Haulrich; udd. h. slagtermester S.
Sørensen, Kolding 1935-39, aflagt svendeprøve i
Kolding (særdeles godt og propert udført ar
bejde), frekventeret Teknologisk Institut, Kbhvn.
1940, svend bl. a. h. læremesteren (16 år) og i
firmaet Viggo Østergaard, Arhus, kompagnon h.
læremesteren 1952-57, overtaget slagtermester
Hans Dall’s forretning i Kolding — der sidelø
bende omfatter pølsemageri — 1957; medl. af
best. f. Slagtermesterforeningen f. Kolding og
Omegn s. 1954.
Adr. Fynsvej 75, Kolding.
Firma: Grønnegårdens Slagterforretning v. V.
Jørgensen, Fynsvej 75, Kolding.
Jørgensen, Viktor, slagtermester; f. 21/5 1914 i
Vestervig, Thisted amt, søn af slagtermester
Frederik Christian Jørgensen; g. 22/11 1936 m.
Dagny J., f. Pedersen; udd. h. slagtermester
Hans Andersen, Nykøbing M., svendeprøve 1933,
svend i Thisted amt samt på Durup Eksportslag-
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S. Aa. Kaagaard
slagtermester
Odense

S. Kaihøj
slagtermester
Gjern

G. W. Kaiser
slagtermester
Lyngby

teri, Durup, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Øster Jølby 1936.
Adr. Øster Jølby pr. Erslev.
Firma: Viktor Jørgensen, Slagtermester, Øster
Jølby pr. Erslev.

Jørgensen, Walter, grosserer; f. 21/12 1916 i
Kbhvn., søn af kunsthandler Wilhelm Jørgensen;
g. 11/9 1943 m. Marie J., f. Due; tarmrenserlær
ling 1931, tarmsvend m. udmærkelse 1935, fre
kventeret Købmandsskolen i Kbhvn., flersproget
korrespondenteksm., foretaget salgs- og opkøbs
rejser indenfor tarmbranchen i en række euro
pæiske lande s. 1937, løst grossererborgerskab og
grundlagt International Tarm Import, Kbhvn.
1953, eneimportør og generalagent f. firmaet M.
& H. Stemmier, Køln og f. Stemmier Brothers
Corporation, New York; skuemester v. tarm
branchens svendeprøver, sagkyndig i tarmsager
v. Sø- og Handelsretten, suppleant t. best. f.
Tarmhandlerforeningen i Danmark.
Adr. Ejderstedgade 8, Kbhvn. V.
Firma: International Tarm Import, Halmtorvet
15, Kbhvn. V.
Kaagaard, Svend Aage, slagtermester; f. 14/4
1927 i Kbhvn.; g. m. Tove K., f. Møller Larsen;
udd. s. bager og konditor i Thisted 1940-44, ba
ger- og konditorsvend t. 1945, derefter bager og
kok i U.S.A., sen. ekspedient h. svigerfaderen
slagtermester Sofus Larsen, Odense, overtaget
slagtermester Th. Hansen’s forretning i Odense
— der sideløbende omfatter pølsemageri — 1955,
aflagt svendeprøve s. slagter og butikssvend i
Odense 1955 (meget godt og propert udført ar
bejde).
Adr. Georgsgade 48, Odense.
Firma: Sv. Aa. Kaagaard, Slagtermester, Christiansgade 21, Odense.

Kaihøj, Søren, slagtermester; f. 27/3 1909 i
Dallerup sogn, Skanderborg amt, søn af gård
ejer Rasmus Peter Kaihøj; g. 6/1 1936 m. Anna
K., f. Overgaard; udd. h. slagtermester Lars
Lassen, Sorring 1925-29, svendebrev 1929, fre
kventeret Landbohøjskolen og Teknologisk In

M. C. Kammeyer
eksportør
Fårhus

stitut, Kbhvn. 1929-30, etabl. sig s. heste- og
kreaturhandler 1930, grundlagt nuværende slag
terforretning i Gjern — der sideløbende omfat
ter slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri — 1937; vareområde: kød og viktualier en
detail fra butik og vogn; driver sideløbende
virksomhed m. eksport af levende kvæg og søer
samt en gros slagtning t. hjemmemarkedet;
medl. af best. f. Arhus og Omegns Kreaturhandlerforening s. 1952, medstifter af samme;
formd. f. Gjern Håndværker- og Borgerforening,
medl. af Gjern biografudvalg, kasserer f. A/S
Gjern Hotel, Gjern.
Adr. Gjern.
Firma: Gjern Slagterforretning, Gjern.
Kaiser, Gustav Wilhelm, slagtermester; f. 10/7
1897 i Slagelse, søn af slagtermester Gustav Wil
helm Kaiser; g. 21/1 1923 m. Esther K., f. Jen
sen; udi. i faderens pølse- og konservesfabrik i
Vasa, Finland 1919, derefter pølse- og konserves
mester i Jacobstad og Helsingfors, efter hjem
komsten t. Danmark 1924 bl. a. pølse- og kon
servesmester h. fabrikant Axel Hansen, Esbjerg
(3 % år), sen. bestyrer af Skelskør Andels-Svineslagteri’s udsalg i Korsør, etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Korsør 1935, sen. indehaver af
slagterforretninger i Ringsted og Søborg, inde
haver af nuværende slagterforretning i Lyngby
s. 1954.
Adr. Akjærs Allé 30, Søborg.
Firma: G. W. Kaiser, Slagtermester, Buddingevej 87, Lyngby.
Kammeyer, Max Christian, eksportør; f. 2/11
1910 i Gråsten, Åbenrå amt, søn af slagtermester
Christian Kammeyer; g. 11/9 1939 m. Eline K., f.
Didriksen; udd. s. slagter på Gråsten Andels
slagteri, Gråsten 1924-28, mester på svineslagte
ri i Irland, iøvrigt svend på Thisted AndelsSvineslagteri, Thisted og på Ansager AndelsSvineslagteri, Ansager, løst næringsbrev s. krea
turhandler 1941, grundlagt nuværende eksport
forretning i Fårhus — der omfatter eksport af
levende kreaturer og søer t. Tyskland samt op-

496

W. J.

Kammeyer
slagtermester
Kruså

K. B. Katballe
slagtermester
Thorning

K. K. Kastrup
slagtermester
Gedsted

køb t. slagtning i Danmark f. eksportør Nis
Heisel.
Adr. Fårhus.
Firma: Max Kammeyer, Eksportforretning,
Fårhus.
Kammeyer, Wilhelm Jørgen, slagtermester; f.
23/11 1912 i Gråsten, Åbenrå amt, søn af slagter
mester Christian Kammeyer; g. 3/7 1937 m. Ella
K., f. Nielsen; udd. dels h. slagtermester P.
Jørgensen, Nordborg og dels h. slagtermester
Fritz Hilbig, Åbenrå, svendeprøve (h. sidstnævn
te) 1931, på »valsen« Danmark rundt et par gan
ge, svend bl. a. i Bjerringbro og Nykøbing F.
samt h. slagtermester Ludv. Marburger, Sønder
borg, løst næringsbrev og etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Sønderborg 1939, erhvervet
ejendom i Kruså og opført slagterforretning
m. pølsemageri i samme 1949.
Adr. Kruså.
Firma: Wilhelm Kammeyer, Slagterforretning,
Kruså.
Kåring, Carl Christian, slagtermester; f. 6/4
1894 i Hellevad, Åbenrå amt, søn af slagterme
ster Friedrich Otto Kåring; g. 31/5 1922 m. Em
ma K., f. Jans; udd. h. slagtermester Chr. Sønnichsen, Flensborg 1909-12, svend i Tyskland,
tysk soldat u. verdenskrig I 1914-18, grundlagt
nuværende slagterforretning i Padborg — der
omfatter butik, pølsemageri og slagtehus — 1921;
kaptajn i Padborg frivillige brandvæsen.
Adr. Padborg.
Firma: C. Kåring, Slagterforretning, Padborg.

Kåring, Carl Otto, slagter; søn af slagter
mester Carl Christian Kåring; udd. h. slagter
mester C. Andresen, Åbenrå, svendeprøve (h.
faderen), medarbejder i faderens slagterforret
ning i Padborg.
Firma: C. Kåring, Slagterforretning, Padborg.
Karstoft, Thomas, eksportør; f. 16/5 1896 i Fol
ding, Ribe amt, søn af kreaturhandler, direktør
f. Sydjydsk Eksportforening Niels Romvig Kars
toft; g. 29/10 1939 m. Hansine K., f. Petersen;

32

F. Keller
slagtermester
Alborg

udd. og virket s. kreaturhandler, drevet eks
portforretning mellem verdenskrig I og II 191839, grundlagt nuværende eksportforretning i
Skærbæk — der omfatter eksport af levende
og slagtede kreaturer t. Tyskland — 1948, driver
sideløbende kreaturhandel samt handel m. og
slagtning af lam og får.
Adr. Vester Allé, Skærbæk.
Firma: Thomas Karstoft, Eksportforretning,
Vester Allé, Skærbæk.
Kastrup, Kjeld Kresten, slagtermester; f. 25/8
1899 i Gedsted, Viborg amt, søn af slagtermester
Søren Kastrup; g. 17/2 1925 m. Kristiane K., f.
Vinther; udd. i faderens slagterforretning i Ged
sted 1913-17, svend i lærevirksomheden 1917-37,
overtaget samme — der er grundlagt af faderen
1902 og sideløbende omfatter slagtehus, pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri — 1937, udvidet
og moderniseret forretningen 1947; vareområde:
kød og viktualier en detail; driver sideløbende
kreaturhandel; genn. en årrække medl. af best,
f. Ålestrup og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Østergade, Gedsted.
Firma: K. Kastrup, Slagterforretning, Gedsted.
Katballe, Carl Ejnar, eksportør, en gros slag
ter; f. 5/10 1905 i Kjellerup, Viborg amt, søn af
kreaturhandler Christian Katballe; g. 26/2 1944
m. Otilie K., f. Thomsen; udd. h. slagtermester
Mich. Nielsen, Kjellerup 1919-23, svendebrev
1923, svend 1923-28, grundlagt nuværende virk
somhed i Kjellerup — der omfatter opkøb af
leve- og slagtekvæg samt heste t. hjemmemar
kedet og eksport — og etabl. sig s. selvstændig
eksportør og en gros slagter 1928; medl. af best,
f. Kjellerup og Omegns Slagtermesterforening s.
1940, formd. f. samme 1941-45, u. kødrationerin
gen slagtermestrenes tiliidsmd. u. opkøb 1940-45.
Adr. Philips Have 7, Kjellerup.
Firma: C. Katballe, Eksportør — En gros Slag
ter, Philips Have 7, Kjellerup.

Katballe, Knud Børge, slagtermester; f. 6/9
1930 i Hundborg, Thisted amt, søn af slagter
mester Carl Ejnar Katballe; g. 4/10 1952 m. Kir
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stine K., f. Poulsen; udd. dels h. faderen og dels
h. slagtermester Ingemann Christensen, Bording
1946-50, svendeprøve m. diplom fra hudehandlerorganisationerne i Danmark 1950, svend og
sen. bestyrer af slagteriudsalget i Hammel 195055, overtaget nuværende slagterforretning i
Thorning — der er grundlagt 1924 og sideløbende
omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
1955; vareområde: kød og viktualier en detail
fra butik og vogn.
Adr. Thorning pr. Kjellerup.
Firma: K. B Katballe, A. Lyngholm’s Eftf.,
Slagterforretning, Thorning pr. Kjellerup.

Keller, Frederik, slagtermester; f. 1/3 1893 i
Horsens, søn af slagtermester Vilhelm Keller;
g. 21/7 1920 m. Elna K., f. Poulsen; udd. h. slag
termester Jørgen Berthelsen, Kolding 1907-11,
svend h. læremesteren 1911-17 og h. slagter
mester Søren Thorup, Alborg 1917-19, etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Alborg 1919,
grundlagt nuværende slagterforretning i Ålborg
— der sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
salteri og kogeri — 1932; vareområde: kød og
viktualier en detail; genn. en årrække medl. af
best. f. Alborg og Nørresundby Slagtermester
forening.
Adr. Prinsensgade 41, Ålborg.
Firma: Fr. Keller, Slagtermester, Vesterbro 50,
Alborg.
Kellermann, Einer, slagtermester; f. 17/12 1912
på Frdbg., søn af tømrer Edmund Kellermann;
g. 28/1 1938 m. Karen Margrethe K., f. Jochumsen; udd. h. slagtermester Henrik Clemmensen,
Kbhvn. og på Kbhvn.s off. Slagtehuse, Kbhvn.,
svendeprøve m. broncemedaille 1931, svend på
Grindsted Eksportslagteri, Grindsted t. 1933,
svend på Island 1935-37, iøvrigt svend i firmaet
Gress-Pedersen, Kødbyen, Kbhvn., etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Gentofte 1938.
Adr. Vangedevej 227, Søborg
Firma: E. Kellermann, Slagtermester, Vange
devej 233 B, Søborg.
Kemp, Wm., grosserer; f. 15/5 1908 i Søllerød,
Kbhvn.s amt, søn af ingeniør J. A. Kemp; g.
22/2 1935 m. Ketty K., f. Steenbjerge; realeksm.
(Holte højere Almenskole) 1924, udd. i handel i
firmaet Philip W. Heymann, Kbhvn., frekvente
ret Købmandsskolen i Kbhvn., studie- og ar
bejdsophold i Hamburg 1928 og i England 1930
og 1932, frekventeret videregående international
handelsskole i Schweiz 1931, medindehaver af
firma repræsenterende Armour & Co., Chicago,
U.S.A. 1932, grundlagt Dansk Tarm-Industri,
Kbhvn. 1934, flyttet virksomheden t. nuværende
egen ejendom i Kbhvn. 1943; medl. af best. f.
Tarmhandlerforeningen i Danmark 1937.
Adr. Dronninggårds Allé 21, Holte.
Firma: Dansk Tarm-Industri, Vesterbrogade
137, Kbhvn. V.
Kibsgaard, Laurids, slagtermester; medstifter
af Lemvig og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Gudumbro pr. Gudum, Vestjylland.

Kierstein, Aksel, kreaturhandler.
Firma: Aksel Kierstein, Kreaturhandler, Tvedvej 52, Svendborg.

Kierstein, Harry Højlund, slagtermester, krea
turhandler; f. 25/4 1917 i Gudbjerg, Svendborg
amt, søn af slagtermester, kreaturhandler Ru
dolf Kierstein; g. 21/8 1943 m. Gunhild K., f.
Westergaard; udd. h. faderen 1933-37, aflagt
svendeprøve i Svendborg (særdeles godt og pro
pert udført arbejde), frekventeret Teknologisk
Institut, Kbhvn. 1937, svend h. slagtermestrene
Chr. Madsen, Vejstrup og Kroun, Rudkøbing
samt i lærevirksomheden, overtaget sidstnævnte
— der sideløbende omfatter slagtehus og pølse
mageri samt »kødtur« — 1941, ombygget og mo
derniseret forretningen 1950.
Adr. Gudbjerg, Sydfyn.
Firma: Gudbjerg Slagterforretning v. H. Kier
stein, Gudbjerg, Sydfyn.
Kierstein, Jens Helge, slagtermester; f. 4/1
1919 i Gudbjerg, Svendborg amt, søn af slagter
mester, kreaturhandler Marius Kierstein; g. m.
Elly K., f. Jensen; udd. h. faderen 1933-37, sven
deprøve (Svendborg), svend h. faderen, beskæf
tiget v. en gros slagtning på Svendborg off.
Slagtehus, Svendborg, overtaget faderens slag
terforretning i Ellerup pr. Gudbjerg, Sydfyn —
der sideløbende omfatter slagtehus og pølse
mageri samt »kødtur« — 1954; hobby: travsport
(aktiv kører).
Adr. Ellerup pr. Gudbjerg, Sydfyn.
Firma: J. H. Kierstein, Slagtermester, Ellerup
pr. Gudbjerg, Sydfyn.
Kierstein, Marius, slagtermester, kreatur
handler; f. 11/5 1886 i Gudbjerg sogn, Svendborg
amt, søn af slagtermester, kreaturhandler Karl
Nielsen Kierstein; g. 27/10 1912 m. Marie K., f.
Torbensen; udd. h. faderen 1900-04, etabl. sig s.
selvstændig slagter i Ellerup pr. Gudbjerg, Syd
fyn 1910, drevet landhandel og handel m. leven
de kreaturer, afhændet forretningen t. sønnen
Jens Helge Kierstein 1954; medl. af best. f. Slag
termesterforeningen f. Svendborg og Omegn; i
1 periode medl. af Gudbjerg kommunes sogne
råd; hobby: travsport.
Adr. Ellerup pr. Gudbjerg, Sydfyn.
Firma: Marius Kierstein, Slagtermester &
Kreaturhandler, Ellerup pr. Gudbjerg, Sydfyn.
Kjeldahl, Hans Kristian Bunk, slagtermester;
f. 10/10 1930 i Vestervig, Thisted amt, søn af hus
mand Thomas Kjeldahl; g. 12/7 1953 m. Grethe
K., f. Jensen; udd. h. slagtermester Chr. Frede
riksen, Hurup, Thy 1947-51, frekventeret Hurup
tekniske Skole og Teknologisk Institut, Kbhvn.,
svend h. læremesteren, overtaget nuværende
slagterforretning i Sørvad — der omfatter bu
tik, pølsemageri og slagtehus — 1954, genn. årene
ombygget og moderniseret samme.
Adr. Sørvad.
Firma: Hans Kr. Kjeldahl, Slagtermester,
Sørvad.
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E. Kellermann
slagtermester
Søborg

H. K. B. Kjeldahl
slagtermester
Sørvad

H. H. Kierstein
slagtermester,
kreaturhandler
Gudbjerg

Kjelgaard, Knud Brix, slagtermester; f. 23/5
1921 i Løkken, Hjørring amt, søn af fiskeekspor
tør, en gros slagter P. B. Kjelgaard; g. 15/12 1948
m. Margit K., f. Sørensen; udd. h. slagtermester
Sv. Aa. Jensen, Hjørring 1944-48, bestået handelsskoleeksm., frekventeret Teknologisk Insti
tut, Kbhvn., svend h. slagtermester Valdemar
Kjær, Løkken, overtaget nuværende slagterfor
retning i Tylstrup — der omfatter butik, pølse
mageri og slagtehus — 1948; genn. årene udvidet
og moderniseret forretningen, driver sideløbende
kreaturhandel og -opdræt samt handel m. søer.
Adr. Borgergade, Tylstrup.
Firma: Knud Brix Kjelgaard, Slagterforret
ning, Borgergade, Tylstrup.

Kjerulf, Viggo, slagter og viktualiehandler; f.
3/7 1889 i Rødding, Viborg amt, søn af lærer
Peder Jensen; g. 5/11 1941 m. Magna K., f. Ole
sen; etabl. sig s. selvstændig slagter og viktua
liehandler i Kbhvn. 1921, indehaver af forskel
lige viktualieforretninger i Kbhvn., overtaget
nuværende slagter- og viktualieforretning i Lil
lerød 1943.
Adr. Lillerød pr. Allerød.
Firma: Viggo Kjerulf, Slagter & Viktualie
handler, Lillerød pr. Allerød.
Kjær, Erik, direktør, civilingeniør; f. 24/6 1912
i Viborg.
Adr. Nybrovej 183, Lyngby.
Firma: Plumrose A/S, Høffdingsvej 32-36,
Kbhvn. Valby.
Kjær, Niels Petersen, bestyrer; f. 11/11 1905 i
Rødding, Haderslev amt, søn af kreaturhandler
Lauritz Märzen Kjær; g. 1926 m. Helga Nicoline
K., f. Bloch; udd. h. slagtermester H. Buttenschøn, Rødding 1922-25, frekventeret Rødding
tekniske Skole, slagter- og butikssvend på Rød
ding Andelsslagteri, Rødding s. 1925, bestyrer af
sammes udsalg i Rødding s. 1947.
Adr. Rødding.
Firma: Slagteriudsalget, Rødding.

K. B. Kjelgaard
slagtermester
Tylstrup

Kjær, Svend Otto, slagtermester; f. 21/2 1910 i
Tølløse, Holbæk amt, søn af tømrermester As
ger Rye Kjær; g. 14/3 1933 m. Musse K., f. Thom
sen; udd. og virket v. landvæsen t. 1943, ansat
på Fraugde Plovfabrik pr. Marslev (1 år), med
arbejder i svigerfaderen slagtermester H. Thomsen’s forretning i Sønder Bjert 1944, udd. s.
slagter i samme, efter svigerfaderens død 1953
videreført forretningen — der omfatter butik,
pølsemageri og slagtehus — i samarbejde m.
svigermoderen fru Marie Thomsen, driver side
løbende handel m. levende kreaturer samt kom
missionshandel; formd. f. B.I.F. 1940-42 og f.
Sønder Bjert Badmintonklub 1951-54, genn. 5 år
gymnastikleder i Sønder Bjert, medl. af best. f.
Sønder Bjert Husmandsforening og f. Sønder
Bjert Ungdomsforening, instruktør v. dilettant
komedier i Sønder Bjert s. 1947.
Adr. Sønder Bjert pr. Bjert.
Firma: Sønder Bjert Slagterforretning v.
Marie Thomsen, Sønder Bjert pr. Bjert.

Kjær, Willy, slagtermester, bestyrer; f. 14/6
1925 i Seest, Ribe amt, søn af mælkehandler
Aksel Johannes Kjær; g. 19/11 1950 m. Yrsa K.,
f. Meng; udd. på Kolding Andels-Svineslagteri,
Kolding 1940-44, aflagt svendeprøve i Kolding
(meget godt og propert udført arbejde), svend på
Rødding Andels-Svineslagteri, Rødding, h. slag
termester P. Lauritsen, Kolding Andels-Svine
slagteri’s udsalg, Kolding og h. slagtermester
Mous, Ødis, i kompagni m. slagtermester N.
Suurballe overtaget slagtermester P. H. Bonde’s
forretning i Kolding 1949, ophævet kompagni
skabet 1951, derefter bestyrer af Bogense An
dels-Svineslagteri’s udsalg, Bogense.
Adr. Østergade 26, Bogense.
Firma: Slagteriets Udsalg, Adelgade 58,
Bogense.
Kjærgaard, Jens Jørgen, slagtermester; f. 12/9
1934 i Århus, søn af tømrer Jens Kjærgaard
Petersen; g. 9/5 1956 m. Inga K., f. Pedersen;
udd. h. slagtermester M. Mygind, Ørum Djurs
1948-52, svendebrev 1952, svend 1952-56, grund
lagt nuværende slagterforretning i Auning —
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slagtermester
Sønder Bjert

H. O. Kjærulff
grosserer
Kbhvn. V.

J. J. Kjærgaard
slagtermester
Auning

der sideløbende omfatter pølsemageri, kogeri og
salteri — 1956; vareområde: kød og viktualier
udelukkende fra vogn.
Adr. Østergade 24, Auning.
Firma: Østergades Kødudsalg, Østergade 24,
Auning.
Kjærulff, Arne Osvald, slagtermester; f. 26/8
1920 i Kbhvn., søn af slagtermester Osvald Ri
kard Kjærulff; g. 20/11 1943 m. Karen K., f.
Schønning Clausen; udd. i faderens slagterfor
retning i Kbhvn., svendeprøve 1938, udd. i pøl
semageri i Tyskland, svend h. slagtermester
Blangstrup Johansen, Kbhvn. 1939-40, derefter
svend i lærevirksomheden, overtaget samme —
der er grundlagt af bedstefaderen slagtermester
Henrik Oluf Kjærulff 1876 og blev overtaget af
faderen 1908 — 1956.
Adr. Strandvejen 110, Hellerup.
Firma: Arne Kjærulff, Slagtermester, Frederiksborggade 22, Kbhvn. K.
Kjærulff, Henning Oluf, grosserer; f. 27/3 1912
i Kbhvn., søn af slagtermester Osvald Rikard
Kjærulff; udi. i faderens slagterforretning i
Kbhvn 1930, svend h. slagtermestrene Oluf Nord
& Co., Kbhvn. og h. slagtermester Kirk Peter
sen, Kbhvn., derefter bestyrer af broderens
slagterforretning på Østerbro, Kbhvn. og sen.
bl. a. salgschauffør i A/S S. Houlberg, Kødbyen,
Kbhvn., grundet sygdom forladt slagterbranchen
og grundlagt grossistvirksomhed m. pelsskind i
Kbhvn., forhandler af plastics en gros s. 1946.
Adr. Forhåbningsholms Allé 27, Kbhvn. V.
Firma: Henning Kjærulff, Luxy Plastics, Fre
deriksberg Allé 42 B, Kbhvn. V.

Klee, Waldemar Frederik, overdyrlæge.
Firma: Køge Andels-Svineslagteri, Køge.
Klein, Kurt Erling, slagtermester; f. 9/7 1926
i Brønshøj, Kbhvn.s amt, søn af chauffør James
Klein; g. 22/1 1950 m. Birthe K., f. Nielsson; udd.
h. slagtermester Einar Hansen, Kbhvn. 1941-45,
svend og bestyrer i Slagterboden, Brønshøj og
Charlottenlund (ca. 8 år), forpagter af viktualie

F. Klindt
slagtermester
Haderslev

forretning i Kbhvn. (2 år), etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Skovlunde 1955.
Adr. Lilletoften 14, Skovlunde.
Firma: K. Klein, Slagtermester, Lilletoften 28,
Skovlunde.

Klindt, Ferdinand, slagtermester; f. 19/1 1918
i Haderslev, søn af togbetjent Edvard Klindt; g.
25/12 1940 m. Christine K., f. Bertelsen; udd. h.
slagtermester Raupach, Haderslev 1932-36, fre
kventeret Haderslev tekniske Skole og Tekno
logisk Institut, Kbhvn., svend bl. a. h. slagter
mester Thierbach, Haderslev og Kbhvn. samt h.
læremesteren 1942-51, løst næringsbrev og grund
lagt nuværende slagterforretning i Haderslev —
der omfatter butik og pølsemageri — 1951.
Adr. Ryes Møllevej 28, Haderslev.
Firma: Ferd. Klindt, Slagtermester, Ryes
Møllevej 28, Haderslev.
Kloster, Jørgen Nissen, slagtermester; f. 23/5
1922 i Kolding, søn af slagtermester N. J. Klo
ster (formd. f. Danske Slagtermestres Lands
forening); g. 21/3 1943 m. Anne Grethe K., f.
Bondesen; udi. i faderens slagterforretning i
Kolding 1936-40, svendeprøve m. diplom f. snitfri hudeaftagning (Kolding), frekventeret Tekno
logisk Institut, Kbhvn. 1941, svend i lærevirk
somheden, optaget s. kompagnon i samme 1950,
videreført forretningen — der sideløbende om
fatter pølsemageri — i samarbejde m. moderen
efter faderens død 1954; hobby: motorsport og
musik.
Adr. Agtrupvej 57, Kolding.
Firma: N. J. Kloster & Søn, Slagterforretning,
Katrinegade 10, Kolding.

Kloster, Kristense, slagtermester; f. 6/3 1902 i
Strandhuse, Vejle amt, datter af postbud1 Johan
Hansen; g. 9/10 1921 m. slagtermester N. J. Klo
ster (død 1954); efter ægtefællens død 1954
videreført dennes slagterforretning i Kolding —
der er grundlagt ca. 1810 og blev overtaget af
ægtefællen 1921 — i samarbejde m. sønnen slag
termester Jørgen Nissen Kloster; tildelt diplom
og médaillé f. pølse- og røgvarer samt pokal f.
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J. N. Kloster
slagtermester
Kolding

A. M. Knudsen
slagter
Åbybro

A. P. Knudsen
slagtermester
Birkelse

smukkeste udstilling på landsudstillingen i
Odense 1935.
Adr. Katrinegade 10, Kolding.
Firma: N. J. Kloster & Søn, Slagterforretning,
Katrinegade 10, Kolding.

Knudsen, Anders Peter, slagtermester; f. 8/3
1901 i Jetsmark, Hjørring amt, søn af gårdejer,
slagtermester Niels Knudsen; g. 12/4 1925 m.
Metha M. K., f. Hollensen; udd. h. faderen 1921
-24, drevet en gros slagtning og slagtning t. eget
detailsalg på Alborg Torv i kompagni m. brode
ren, slagtermester Lars Knudsen og faderen, op
ført nuværende ejendom m. slagterbutik, pølse
mageri og slagtehus i Birkelse 1929, genn. årene
ombygget og moderniseret samme bl. a. m. nyt
pølsemageri 1956, aflagt svende- og mesterprøve
1955; revisor i Vestvendsyssels Slagtermesterfor
ening.
Adr. Birkelse.
Firma: Peter Knudsen, Slagterforretning,
Birkelse
Knudsen, Arnold Mikael, slagter; f. 6/1 1934,
søn af slagtermester Lars Knudsen; udd. dels h.
faderen og dels h. slagtermester A. P. Ander
sen, Alborg, svend og leder af pølsemageriet i
faderens slagterforretning i Åbybro.
Firma: Lars Knudsen, Slagterforretning,
Kattedamsvej, Åbybro.
Knudsen, Christian, slagtermester; f. 16/1 1901
i Lem, Viborg amt, søn af gårdejer Jens Chri
stian Knudsen; g. 26/10 1930 m. Bertha K., f. Søgaard; udd. h. slagtermestrene Th. Jacobsen og
L. N. Lauridsen — begge Lem 1916-20, lærebrev
1920, svend i Skive 1920-25, svend h. slagter
mester Fritz Hansen, Støvring 1925-30, overtaget
nuværende slagterforretning i Suldrup — der
sideløbende omfatter slagtehus — 1930, opført
nuværende forretningsejendom m. moderne bu
tik i Suldrup 1944; vareområde: kød og viktua
lier en detail.
Adr. Suldrup.
Firma: Chr. Knudsen, Suldrup Slagterforret
ning, Suldrup.

C. Knudsen
slagtermester
Suldrup

Knudsen, Christian, slagtermester; f. 11/3 1911
i Øster Svendstrup, Hjørring amt, søn af sogne
rådsformand, gårdejer Søren Jensen Knudsen;
g. 5/2 1938 m. Asta K., f. Agesen; udd. på Skovs
gård Eksportslagteri, Skovsgård, aflagt svende
prøve, genn. en del år slagtet i lærevirksom
heden og drevet torvehandel i Ålborg, overtaget
nuværende slagterforretning i Skovsgård — der
omfatter butik, pølsemageri og slagtehus — 1947,
genn. årene ombygget og moderniseret forret
ningen; medl. af be9t. f. Skovgård Sparekasse.
Adr. Skovsgård.
Firma: Skovsgård Slagterforretning v. Chr.
Knudsen, Skovsgård.

Knudsen, Gert Berg, slagtermester; f. 10/8 1910
i Biersted, Ålborg amt, søn af slagtermester Niels
Knudsen; g. 5/5 1935 m. Marie B. K., f. Madsen;
udd. h. slagtermester Johs. Nielsen, Ålborg 1928
-32, svend 1932-33, overtaget læremesterens for
retning i Ålborg 1933; vareområde: kød og vik
tualier en detail samt skibsproviantering; medl.
af best. f. Det danske Missionsforbund’s Ålborg
afd.
Adr. Poul Buås Vej 10, Ålborg.
Firma: Berg Knudsen, Kød-Flæsk-Pålæg,
Korsgade 28, Ålborg.
Knudsen, Hans Anton, slagtermester; f. 15/12
1934 i Vejen, Ribe amt, søn af slagtermester
Karl Knudsen; g. 1957 m. Ida K., f. Andersen;
udd. dels h. faderen 1948-50 og dels h. slagter
mester Niels Pedersen, Esbjerg 1950-52, svende
prøve m. diplom, frekventeret Teknologisk Insti
tut, Kbhvn., svend bl. a. i Ordrup og h. slagter
mester Franke, Sønderborg, optaget s. kompag
non i faderens slagterforretning i Vejen 1956.
Adr. Søndergade 6, Vejen.
Firma: K. Knudsen & Søn, Slagtermestre,
Vejen.

Knudsen, Hans Juul, slagtermester; f. 26/10
1912 i Vedslet, Skanderborg amt, søn af gård
ejer Peter Knudsen; g. 26/10 1944 m. Signe K., f.
Boris Heilesen; udd. h. slagtermester Eriksen,
Brande 1929-33, svendebrev 1933, svend 1933-34,

501

C. Knudsen
slagtermester
Skovsgård

H. J. Knudsen
slagtermester
Allingåbro

G. B. Knudsen
slagtermester
Alborg

svend h. slagtermester J. M. Olsen, Ølgod 193441, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Es
bjerg 1941, selvstændig slagtermester i Bræd
strup 1943-46, overtaget nuværende slagterfor
retning i Allingåbro 1946, opført nyt slagtehus
1947 og nyt pølsemageri 1950; vareområde: kød
og viktualier en detail fra butik og vogn samt
kød en gros; formd. f. Djurslands Slagtermester
forening s. 1955.
Adr. Storegade 22, Allingåbro.
Firma: H. Juul Knudsen, Slagtermester,
Allingåbro.
Knudsen, Hartmann, slagtermester, bestyrer;
f. 16/10 1925 i Åbybro, Alborg amt, søn af slag
termester Peter Knudsen; g. 18/8 1951 m. Elisa
beth K., f. Christensen; realeksm. (Brøndsted’s
Realskole, Alborg), udd. h. faderen 1941-45,
svend h. slagtermester Viggo Rasmussen, Mun
delstrup og i A/S Anton Ovesen, Arhus, bestyrer
af Løgstør Slagteriudsalg, Løgstør 1952-57, be
styrer af Masnedsund Andels-Svineslagteri’s ud
salg i Præstø s. 1957.
Adr. Adelgade 50-52, Præstø.
Firma: Masnedsund Andels-Svineslagteri’s
Udsalg, Adelgade 50-52, Præstø.

Knudsen, Karl, slagtermester; f. 21/5 1908 i
Gørding, Ribe amt, søn af gårdejer, handels
mand H. N. Knudsen; g. 1929 m. Marie Johanne
Brerum K., f. Jørgensen; udd. h. slagtermester
Knudsen, Bramminge 1922-26, frekventeret Tek
nologisk Institut, Kbhvn., svend h. læremeste
ren og h. slagtermester Pedersen, Gørding, løst
næringsbrev og grundlagt nuværende slagterfor
retning i Vejen — der omfatter butik, pølse
mageri og slagtehus — 1928, genn. årene om
bygget og moderniseret samme; genn. en år
række medl. af best. f. Sydjydsk Slagtermester
forening.
Adr. Søndergade 6, Vejen.
Firma: K. Knudsen & Søn, Slagtermestre,
Vejen.
Knudsen, Knud Fruerbol, slagtermester; f.
23/10 1907 i Nørre Nissum, Ringkøbing amt, søn

H. Knudsen
slagtermester, bestyrer
Præstø

af gårdejer Jens Christian Knudsen; g. 15/10
1933 m. Johanne K., f. Olesen; udd. i handel
(kolonial), løst næringsbrev og etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Lemvig 1935, opført nu
værende moderne slagterforretning m. pølse
mageri i Lemvig 1956.
Adr. Heldumvej 32, Lemvig.
Firma: K. F. Knudsen, Slagtermester, Store
gade 15 A, Lemvig.

Knudsen, Lars, slagtermester; f. 9/2 1903 i AbyBiersted kommune, Alborg amt, søn af gårdejer,
slagter Niels Knudsen; g. 15/5 1928 m. Johanne
K., f. Winther; udd. h. faderen 1917-20, drevet
torvehandel i Alborg i kompagni m. faderen, op
ført nuværende ejendom m. slagterbutik, pølse
mageri og slagtehus i Åbybro 1928, genn. årene
ombygget og moderniseret samme; formd. f.
Vestvendsyssels Slagtermesterforening s. 1947,
formd. f. Indre Missions Samfund, Åbybro.
Adr. Kattedamsvej, Åbybro.
Firma: Lars Knudsen, Slagterforretning,
Kattedamsvej, Åbybro.
Knudsen, Poul Riis, slagtermester.
Firma: P. Riis Knudsen, Slagterforretning,
Ellegårdsvej 90, Gentofte.

Knudsen, Poul Sigurd, slagtermester.
Firma: Ny Holsted Kødforsyning, Ringstedgade 106, Næstved.

Knudsen, Rasmus Rohde, slagtermester; f. 10/3
1921 i Skanderup, Skanderborg amt, søn af gård
ejer Johannes Knudsen; g. 29/8 1948 m. Elva K.,
f. Sørensen; udd. h. slagtermester Alfred Jes
persen, Gjesing 1936-40, lærebrev 1940, svend
1940-48, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Virring pr. Skanderborg 1948, overtaget nuvæ
rende slagterforretning i Sorring pr. Toustrup
— der sideløbende omfatter slagtehus, pølse
mageri, røgeri, køgeri og salteri — 1950, udvidet
samme m. moderne butik 1953; vareområde:
kød og viktualier en detail fra butik og vogn;
driver sideløbende kreaturhandel og en gros

502

L. Knudsen
slagtermester
Åbybro

V. S. Knudsen
slagtermester
Ringkøbing

R. R. Knudsen
slagtermester
Sorring

slagtning, iøvrigt opkøber f. firmaet Brdr. Han
sen, Kbhvn.
Adr. Sorring pr. Toustrup.
Firma: Sorring Slagterforretning v. R. Knud
sen, Sorring pr. Toustrup.

Knudsen, Viggo, slagtermester.
Firma: Viggo Knudsen, Slagterforretning,
Lyngbyvej 87, Kbhvn. 0.
Knudsen, Villiam Stenberg, slagtermester; f.
23/2 1904 i Lem, Ringkøbing amt, søn af maler
mester Knud Knudsen; g. 29/10 1933 m. Sofie K.,
f. Baden; udd. h. slagtermester Brink, Lem 1921
-25, svend bl. a. h. slagtermestrene Christensen,
Vinderup, Mortensen, Varde og Bro, Lemvig,
løst næringsbrev og etabl. sig s. selvstændig
slagtermester 1932, opført nuværende ejendom
m. slagterbutik og pølsemageri i Ringkøbing
1944, udvidet og moderniseret forretningen bl. a.
m. nyt pølsemageri 1956; medl. af best. f. Ring
købing og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Herningvej 36, Ringkøbing.
Firma: V. Knudsen, Slagterforretning, Her
ningvej 36, Ringkøbing.
Knudstrup, Ove, slagteriudsalgsbestyrer; f.
25/3 1923 i Nykøbing M., søn af slagter Frederik
Wilhelm Christensen Knudstrup; g. 20/6 1948 m.
Elsebeth Kromann K., f. Schleimann; udd. h.
slagtermester A. P. Andersen, Nykøbing M., an
sat h. slagtermester Hans Jenen jun., Rudkø
bing 1943-44, ansat i firmaet Andreas Franke og
h. slagtermester H. C. Andersen — begge Svend
borg 1944-45, pølsemager i firmaet Brdr. Johs.
& Emil Franke, Svendborg 1945-46, butikssvend
h. slagtermester Leo Larsen, Svendborg 1946-48,
bestyrer af Morsø Andelsslagteris udsalg i Ny
gade, Nykøbing M. s. 1948.
Adr. Nygade 3, Nykøbing M.
Firma: Nygades Slagteriudsalg, Nygade 3, Ny
købing M.

Koch, Harry Frederiksen, slagtermester; f. 4/5
1933 i Holstebro, søn af slagtermester Gerhardt

O. Knudstrup
slagteriudsalgsbestyrer
Nykøbing M.

Frederiksen Koch; udd. dels h. faderen 1947-50
og dels h. slagtermester Skov Sørensen, Mari
ager 1950-51, frekventeret Holstebro tekniske
Skole, svendeprøve (Holstebro), svend bl. a. h.
slagtermester Nielsen Kusk, Ikast og h. slagter
mester Oxenbøll, Tåstrup, leder af nuværende
slagterforretning i Holstebro — der er grund
lagt af faderen 1936 og omfatter butik og pølse
mageri — f. moderen efter faderens død 1954,
genn. årene ombygget og moderniseret samme.
Adr. Nygade 6, Holstebro.
Firma: Gerhardt Koch, Slagterforretning,
Nørregade 45, Holstebro.

Koch, Ole, grosserer; f. 21/2 1914 i Grenå, søn
af skibstømrer Einer Nielsen Koch; g. 12/5 1938
m. Mille K., f. Jensen; udd. i handel i Grenå
1928-32, selvstændig grosserer i fedevarebranchen i Helsingør s. 1952.
Adr. Fredericiavej 29, Helsingør.
Firma: Ole Koch’s Køddepot, Sankt Olai Gade
43, Helsingør.
Kofoed, Anders Valdemar, slagtermester; f. 13/5
1903 i Løgballe, Vejle amt, søn af slagtermester
Carl Marius Kofoed; g. 10/11 1929 m. Bodil Dor
thea K., f. Møller; udd. h. faderen 1917-20, svend
h. samme 1920-29, kreaturhandler 1929-39, over
taget faderens slagterforretning i Bråskov 1939,
overtaget nuværende slagterforretning i Bjerre
pr. Bråskov — der sideløbende omfatter slagte
hus, pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1950;
vareområde: kød og viktualier en detail fra
butik og vogn; driver sideløbende kreaturhandel.
Adr. Bjerre pr. Bråskov.
Firma: V. Kofoed, Slagtermester, Bjerre pr.
Bråskov.

Kofoed, Svend Otto, slagtermester; f. 20/10 1909
i Hyrup, Vejle amt, søn af slagtermester Carl
Marius Kofoed; g. 11/2 1938 m. Karen Rigmor K.,
f. Jørgensen; udd. h. faderen 1923-27, svendebrev
1953, svend i nuværende slagterforretning i Brå
skov 1927-47, overtaget samme — der sideløbende
omfatter slagtehus, pølsemageri og røgeri —
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H. F. Koch
slagtermester
Holstebro

O. Koch
grosserer
Helsingør

S. O. Kofoed
slagtermester
Bråskov

1947; vareområde: kød og viktualier en detail fra
butik og vogn.
Adr. Bråskov.
Firma: Sv. Kofoed, Slagtermester, Bråskov.

Kold, Erik, slagtermester; f. 5/6 1921 i Kbhvn.,
søn af slagtermester P. Basnæs Nielsen; g. 19/4
1947 m. Esther K., f. Hansen; udi. h. slagterme
ster C. C. Schultz, Kbhvn. 1940, svend i lærevirk
somheden, etabl. sig s. selvstændig slagtermester
på Frdbg. 1945.
Adr. Præstelodden 11, Glostrup.
Firma: Erik Kold, Slagtermester, Godthåbsvej
209, Kbhvn. F.
Kold, Sigurd Peter, slagtermester; f. 28/11 1914
i Vemb, Ringkøbing amt, søn af tømrermester
Thomas Kold; g. 11/1 1942 m. Maren K., f. An
kersen; udd. h. slagtermester Chr. Thorstensen,
Ulfborg 1929-33, frekventeret Ulfborg tekniske
Skole, svend bl. a. h. slagtermester Beiter, Skjern,
løst næringsbrev og etabl. sig s. selvstændig slag
termester i Bøvlingbjerg 1939, overtaget nuvæ
rende ejendom i Bøvlingbjerg og indrettet butik,
pølsemageri og slagtehus i samme 1942, genn.
årene ombygget og moderniseret forretningen,
driver sideløbende kreaturhandel og -opdræt.
Adr. Bøvlingbjerg.
Firma: S. P. Kold, Slagterforretning, Bøvling
bjerg.
Kondrup, Alf, slagtermester; f. 14/8 1908 på
Frdbg., søn af gartner Søren V. Kondrup; g. 13/3
1932 m. Else K., f. Hansen; udd. h. slagtermester
Hans Bruun, Bagsværd 1922-26, svend h. lære
mesteren, etabl. sig s. selvstændig slagtermester
i Gladsakse 1931.
Adr. Mørkhøjvej 137, Herlev.
Firma: Alf Kondrup, Slagtermester, Mørkhøj
vej 137, Herlev.
Koop, Hans Heinrich Michael, slagtermester.
Firma: H. H. Koop, Slagtermester, Randersvej
21, Arhus.

S. P. Kold
slagtermester
Bøvlingbjerg

Koop, Mads Søren, slagtermester; f. 2/12 1906 i
Åbenrå, søn af kreaturhandler Hans Heinrich
Koop; g. 21/10 1932 m. Ella K., f. Asmussen; udd.
h. slagtermester Andreas Møller, Højer 1921-25,
svendebrev 1925, svend h. slagtermester A. An
dersen, Thisted 1925-28, pølsemagersvend på Ka
lundborg Andels-Svineslagteri, Kalundborg 192842, overtaget nuværende slagterforretning i Aby
høj — der er grundlagt 1920 og sideløbende om
fatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
1942, moderniseret forretningen m. kølediske og
-vinduer samt m. fryseboks t. grydefærdigt fjer
kræ 1955; vareområde: kød og viktualier en de
tail.
Adr. Silkeborgvej 339, Abyhøj.
Firma: M. S. Koop, Slagtermester, Silkeborgvej
339, Abyhøj.

Kotyza, E., slagteridirektør.
Firma: Allingåbro Andels-Svineslagteri, Allingåbro.
Krabbe, Fritz E. H., direktør, civilingeniør.
Firma: Slagteriernes Central A/S, LI. Kirke
stræde 3, Kbhvn. K.

Krabbe, Jørgen, viktualiehandler; f. 2/11 1902 i
Kbhvn., søn af købmand N. P. Krabbe; g. 16/8 1931
m. Ketty K., f. Storm; udd. i købmandsbranchen
h. faderen i Vanløse, ophold i Kina (6 år), over
taget nuværende viktualieforretning i Lyngby —
der sideløbende omfatter pølsemageri — 1930.
Adr. Engelsborgvej 39, Lyngby.
Firma: Viktualie-Centralen, Lyngby Torv 1,
Lyngby.
Krabbe, Mogens, slagtermester; f. 10/8 1923 på
Frdbg., søn af slagtermester Poul Krabbe; g.
17/1 1957 m. Erna Hedvig K., f. Jørgensen; udd.
h. slagtermester Chr. Kirk Pedersen, Vesterbro,
Kbhvn. 1937-41, ansat h. læremesteren t. 1943, iøv
rigt ansat h. slagtermester Harry Meier, Valby, i
A/S Slagteriernes Central, Kbhvn. og h. faderen
i Kødbyen, Kbhvn., forpagter af slagterforretning
i Kbhvn. 1947-52, indehaver af samme 1952-54,
ansat h. onkelen viktualiehandler Jørgen Krabbe,

504

M. S. Koop
slagtermester
Abyhøj

M. Krabbe
slagtermester
Ballerup

E. Kristensen
slagtermester
Nørresundby

Lyngby 1954-56, overtaget forpagtningen af nu
værende slagter- og viktualieforretning i Balle
rup 1956.
Adr. Stationsvej 30, Ballerup.
Firma: M. Krabbe, Slagtermester, Stationsvej
30, Ballerup.
Kreilgaard, Christian, grosserer, kommissionær.
Firma: Poul L. Sørensen’s Eftf., Kreaturkom
missionærer, Flæskehallen 39, Kødbyen, Kbhvn.
V.

Kreilgaard, Peder, grosserer, kommissionær.
Firma: Poul L. Sørensen’s Eftf., Kreaturkom
missionærer, Flæskehallen 39, Kødbyen, Kbhvn.
V.
Kristensen, Einar, slagtermester; f. 8/11 1907 i
Vinding, Vejle amt, søn af brøndborer Peter
Kristensen; g. 22/4 1934 m. Edith K., f. Christian
sen; overtaget nuværende slagterforretning i
Nørresundby — der er grundlagt af svigerfade
ren slagtermester P. V. Christiansen 1919 og side
løbende omfatter pølsemageri, røgeri, salteri og
kogeri — 1933; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Grønnegade 2, Nørresundby.
Firma: E. Kristensen, Slagtermester, Grønne
gade 2, Nørresundby.
Kristensen, Finn Herbert, slagtermester; f. 4/11
1929 i Bedsted, Thisted amt, søn af slagtermester
Chresten Madsen Kristensen; g. 3/1 1954 m. Karen
Margrethe K., f. Toftdahl; udi. i firmaet J. Lar
sen & Søn, Thisted 1948, derefter ansat i faderens
slagterforretning i Bedsted, overtaget samme
1957; tildelt 3 1. præmier f. røgvarer og ærefuld
omtale f. salami på den 15. internationale slagter
udstilling i Amsterdam 1957.
Adr. Bedsted, Thy.
Firma: Kr. Kristensen, Slagterforretning, Bed
sted, Thy.

Kristensen, Kr., overdyrlæge; f. 27/7 1887 i Mal
ling, Arhus amt, søn af gårdejer Niels Kristen

F. H. Kristensen
slagtermester
Bedsted

sen; g. 20/6 1926 m. Fernanda Marie Johanne K.,
f. Negendahl; dyrlægeeksm. 1925, overdyrlæge v.
Haslev Andels-Svineslagteri, Haslev s. 1944, til
synsførende v. den kommunale kødkontrol i Haslev-Freerslev kommune s. 1938 og m. fødevare
forretninger i Haslev-Freerslev kommune s. 1947.
Adr. Vestergade 24, Haslev.
Firma: Haslev Andels-Svineslagteri, Haslev.
Kristensen, Laurits Poul, slagtermester; f. 19/12
1919 i Hadsten, Randers amt, søn af slagteriar
bejder Kristian Kristensen; g. 5/4 1947 m. Elly
K., f. Jacobsen; udd. på Hadsten & Omegns An
dels-Svineslagteri, Hadsten 1935-39, frekventeret
Hadsten tekniske Skole, svend bl. a. på AndelsSvineslagteriet f. Alborg Amt, Nørresundby og
på Struer Andels-Svineslagteri, Struer, løst næ
ringsbrev og etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i nuværende moderne slagterforretning i
Struer 1953.
Adr. Ølbyvej 35, Struer.
Firma: L. Kristensen, Slagtermester, Ølbyvej
35, Struer.
Kristensen, Marinus, slagtermester, bestyrer;
f. 28/7 1895 i Horne, Ribe amt, søn af møller
Johan Christian Kristensen; g. 12/7 1925 m. Agnes
Marie K., f. Nielsen; udd. h. slagtermestrene
Magdal Lauridsen, Tistrup og Home og Hen
ningsen, Tistrup 1912-16, svend bl. a. h. slagter
mestrene Sørensen og Høj — begge Tistrup, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Gårde 1925,
overtaget nuværende slagterforretning i Tistrup
1941, afhændet samme t. Esbjerg Andelsslagteri,
Esbjerg 1946, derefter bestyrer af forretningen.
Adr. Storegade, Tistrup.
Firma: E. A. S.s Udsalg, Storegade, Tistrup.

Kristensen, Martin, slagtermester.
Firma: Martin Kristensen, Slagterforretning,
Sennels pr. Thisted.
Kristensen, Poul, slagtermester.
Firma: Poul Kristensen, Slagterforretning,
H. C. Ørsteds Vej 38, Kbhvn. V.
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K. Kristensen
overdyrlæge
Haslev

M. Kristensen
slagtermester, bestyrer
Tistrup

L. P. Kristensen
slagtermester
Struer

Kristensen, Tage, slagtermester; f. 13/2: 1910 i
Hoven, Ringkøbing amt, søn af slagtermester
Hans Schmidt Kristensen; g. 22/9 1940 m. Edith
Ruth K., f. Pedersen; udd. h. slagtermester N. J.
Kloster, Kolding 1926-30, svendebrev 1930, svend
1930-54, grundlagt nuværende slagterforretning i
Silkeborg — der sideløbende omfatter pølsema
geri, røgeri, kogeri og salteri — 1954; vareom
råde: kød og viktualier en detail.
Adr. Flensborgvej 4, Silkeborg.
Firma: Kærshøj Slagterforretning v. Tage Kri
stensen, Flensborgvej 4, Silkeborg.
Kristensen, Vilhelm, slagtermester; f. 18/1 1907
i Skive, søn af slagteriarbejder Ole Marinus Kri
stensen; g. 8/11 1931 m. Ingeborg K., f. Nielsen;
udd. h. slagtermester A. E. Jensen, Skive 1921-25,
svendebrev 1925, svend 1925-46, overtaget nu
værende slagterforretning i Skive — der er
grundlagt 1944 og sideløbende omfatter pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri — 1946; vare
område: kød og viktualier en detail fra butik og
vogn samt skibsproviantering; faglærer v. Skive
tekniske Skole 1951-54, skuemester v. svende
prøver s. 1954.
Adr. Bækkevej 11, Skive.
Firma: Havnens Slagter- & Pålægsforretning
v. Vilh. Kristensen, Bækkevej 11, Skive.

V. Kristensen
slagtermester
Skive

ning t. Kbhvn., etabl. sig s. selvstændig slagter
mester m. forretning i Kirkegade, Esbjerg 1916,
drevet slagterforretning i Kongensgade, Esbjerg
1918-27 og på hj. af Rolfsgade/Østergade, Esbjerg
m. butik t. Rolfsgade 1927-34, opført ny større
butik t. Østergade 1934, genn. årene ombygget
og moderniseret samme — sidst pølsemageri og
tilberedningsrum 1957, sideløbende drevet tarm
handel; ti dl. formd. f. tarmsalgsforeningen u. Es
bjerg og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Rolfsgade 19, Esbjerg.
Firma: H. N. Kristiansen & Søn, Slagterforret
ning, Østergade 87, Esbjerg.
Kristiansen, Henry, slagtermester; f. 4/7 1917 i
Esbjerg, søn af slagtermester Hans Nielsen Kri
stiansen; g. 11/11 1950 m. Biddy K., f. Holst; udd.
i faderens slagterforretning i Esbjerg 1931-35,
frekventeret Teknologisk Institut’s fagkursus,
Kbhvn. 1944, iøvrigt frekventeret 2 kurser afholdt
af Teknologisk Institut i Esbjerg, optaget s. kom
pagnon i lærevirksomheden 1935, eneindehaver
af samme — der omfatter butik og pølsemageri
— s. 1957, genn. årene ombygget og moderniseret
forretningen.
Adr. Frodesgade 134, Esbjerg.
Firma: H. N. Kristiansen & Søn, Slagterforret
ning, Østergade 87, Esbjerg.

Kristiansen, Frode, slagtermester; f. 5/4 1905 i
Kbhvn., søn af snedker Frode Kristiansen; g. 27/10
1926 m. Marie K., f. Hass; udd. h. slagtermester
Werner Abben, Hørsholm 1919-22, derefter svend
og sen. forretningsbestyrer h. slagtermester Chr.
Scharling, Brønshøj (12 år), løst borgerskab og
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Kbhvn.
1946.
Adr. Jydeholmen 51, Vanløse.
Firma: Arthury Hansen’s Eftf., Slagterforret
ning, Isafjordsgade 1, Kbhvn. S.

Kristiansen, Kristian Dalgaard, slagtermester;
f. 13/11 1903 i Horsens, søn af staldforpagter Oscar
Emil Kristiansen; g. 24/9 1955 m. Karen Andrea
K., f. Dehli; grundlagt nuværende slagterforret
ning i Hatting — der sideløbende omfatter slagte
hus, pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
1930; vareområde: kød og viktualier en detail fra
butik og vogn.
Adr. Hatting.
Firma: K. Kristiansen, Slagtermester, Hatting.

Kristiansen, Hans Nielsen, slagtermester; f. 4/5
1887 i Adum, Ringkøbing amt, søn af smedemester
Jørn Kristiansen; g. 27/4 1910 m. Selma K., f.
Koivisto; udd. og virket v. hjemmeslagtning s.
1902, sen. virket v. eksportslagtning og v. slagt

Kristiansen, Svend Frausing, slagtermester; f.
14/4 1916 i Varde, søn af slagtermester Niels
Kristiansen; g. 23/7 1944 m. Else K., f. Andersen;
udd. i faderens slagterforretning i Varde 1930-34,
frekventeret Varde tekniske Skole, svend bl. a.
h. slagtermester Jens Mortensen, Bramminge (ca.
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F.

Kristiansen
slagtermester
Kbhvn. S.

H.

Kristiansen
slagtermester
Esbjerg

H. N. Kristiansen
slagtermester
Esbjerg

5 år), løst næringsbrev og overtaget lærevirksom
heden — der omfatter butik og pølsemageri —
efter faderen 1943, genn. årene ombygget og mo
derniseret samme; genn. 10 år kasserer i Varde
og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Vinkelvej 22, Varde.
Firma: Svend Kristiansen, Slagtermester, Søn
dergade 6, Varde.

Kristoffersen, Willy Enghoff, slagtermester; f.
11/1 1920 i Fraugde sogn, Odense amt, søn af
slagtermester Frederik Anton Kristoffersen; g.
15/9 1940 m. Ellen K., f. Eriksen; udd. dels h.
faderen 1936-37 og dels h. slagtermester Arne
Hansen, Øster Hæsinge 1937-40, svendeprøve
(Odense), svend h. slagtermestrene Johs. Ras
mussen, Rynkeby og Johs. Rasmussen, Ellinge,
drevet mindre landbrug 1942-56, sideløbende
slagtersvend s. 1946, overtaget slagtermester
Hans P. Martin Andersen’s forretning i Dræby
— der sideløbende omfatter landtur — 1956; hob
by: riffelskydning.
Adr. Dræby.
Firma: W. Kristoffersen, Slagtermester, Dræby.
Krog, Carl, slagtermester; f. 3/5 1917 i Ebeltoft,
søn af sadelmagermester Niels Krog; udd. på
Ebeltoft Andels-Svineslagteri, Ebeltoft 1933-37,
svendebrev 1937, svend h. slagtermestrene Brdr.
Soelberg, Vordingborg og J. Rahbjerg, Thim
1937-40, overtaget nuværende slagterforretning
i Rønde — der sideløbende omfatter slagtehus,
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1940, ud
videt og moderniseret samme 1957; vareområde:
kød og viktualier en detail fra butik og vogn;
formd. f. Rønde Håndværker- og Borgerforening
1944-47.
Adr. Rønde.
Firma: Carl Krog, Slagterforretning, Rønde.

Krogh, Anders, slagtermester; f. 24/4 1910 i
Gedsted, Viborg amt, søn af landmand Niels
Krogh; g. 16/10 1940 m. Ellen K., f. Nielsen; udi.
h. slagtermester Peder Brix, Farsø 1930, svend
h. slagtermestrene M. Knudsen, Bramminge,
Chr. Gamborg, Kbhvn. og Kr. Nüchel, Kbhvn.,

S. F.

Kristiansen
slagtermester
Varde

løst mesterborgerskab og etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Valby 1937, overtaget nuværende
slagterforretning i Kbhvn. — der er grundlagt
1876 — 1942.
Adr. Ewaldsbakken 30, Hellerup.
Firma: Anders Krogh, Slagtermester, Frederiksborggade 27, Kbhvn. K.
Krogh, Martin, stadsdyrlæge.
Adr. Vejle.

Krogh, Peter, slagtermester; f. 30/1 1923 i Vi
vild, Randers amt, søn af landpostbud Marius
Krogh; g. 11/11 1945 m. Edel K., f. Andersen; udd.
h. slagtermestrene Anders Larsen, Vivild og Chr.
Sørensen, Hammerum 1937-41, svendebrev 1941,
svend 1941-50, overtaget nuværende slagterfor
retning i Voldby — der er grundlagt 1902 og side
løbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri — 1950, opført nuværende forretnings
ejendom i Voldby 1956; vareområde: kød og vik
tualier en detail fra butik og vogn; medl. af
best. f. Grenå og Omegns Slagtermesterforening
s. 1955, kasserer i samme s. 1956.
Adr. Voldby.
Firma: Peter Krogh, Voldby Slagterforretning,
Voldby.
Krogsgaard, A. R., stadsdyrlæge.
Firma: Esbjerg off. Slagtehuse & Kødkontrolstation, Esbjerg.
Kroun, Erik, slagtermester; f. 12/1 1923 i Rud
købing, søn af slagtermester, kreaturhandler Pe
ter Mogens Kroun; g. 29/11 1942 m. Sigrid K., f.
la Cour Nielsen; udd. dels h. slagtermester Chr.
Rasmussen, Assens 1937-39 og dels h. faderen
1939-41, svendeprøve (Rudkøbing), optaget s.
kompagnon i faderens slagterforretning i Rud
købing — der sideløbende omfatter slagtehus og
pølsemageri — 1949; medl. af best. f. Langelands
Slagtermesterforening s. 1951.
Adr. Sidsel Bagers Gade 12, Rudkøbing.
Firma: P. Kroun, Slagter- & Pålægsforretning,
Sidsel Bagers Gade 8, Rudkøbing.
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W. E. Kristoffersen
slagtermester
Dræby

A. Kruse
slagtermester
Tåstrup

H. P. H. Krusbæk
slagtermester
Nykøbing F.

Krusbæk, Hans Peter Henry, slagtermester; f.
29/7 1909 i Kbhvn.; g. 10/4 1939 m. Emma Gudrun
K., f. Boas Barlund; genn. ca. 12-15 år virket i
slagterfaget, i kompagni m. slagtermester Magnus
Boas Barlund drevet slagterforretning i Nykø
bing F. s. 1937.
Adr. Slotsgade 28, Nykøbing F.
Firma: Slotsgades Kødudsalg, Slotsgade 28,
Nykøbing F.
Kruse, Albert, slagtermester; f. 14/10 1902 i
Haderslev, søn af handelsmand Anton Kruse; g.
12/11 1933 m. Gerda K., f. Petersen; udd. h. slag
termester Frantz Pacharzina junr., Esbjerg 191620, svend bl. a. i Randers, Esbjerg, Viborg og
Gredstedbro, ansat h. slagtermester Henry Ja
cobsen, Tåstrup 1931-47, drevet slagter- og vik
tualieforretning i Borup v. Ringsted 1947-55,
grundlagt nuværende slagter- og viktualieforret
ning i ny erhvervet ejendom i Tåstrup 1955.
Adr. Køgevej 123, Tåstrup.
Firma: Albert Kruse, Slagtermester, Køgevej
123, Tåstrup.
Kruse, E., stadsdyrlæge.
Firma: Roskilde off. Slagtehus, Roskilde.

Kruse, Erik, slagtermester; f. 7/11 1912 i Arhus,
søn af tøffelmager Johannes Kruse; g. 2/6 1941
m. Minna K., f. Skytte; udd. h. slagtermestrene
Brdr. Hansen, Roskilde 1928-32, ansat h. slagter
mester Hans Nielsen, Roskilde 1932-34, på Kon
servesfabrikken D.A.K., Roskilde 1934-37 og h.
slagtermestrene Brdr. Hansen og Johs. Hansen,
Roskilde 1937-49, overtaget slagtermester Johs.
Olsen’s forretning i Hedehusene 1949.
Adr. Nyvej 1, Hedehusene.
Firma: Erik Kruse, Slagtermester, Ny vej 1,
Hedehusene.

Kruuse, Frits, slagtermester.
Firma: Frits Kruuse, Slagterforretning, Istedgade 108, Kbhvn. V.
Kryger, Gunnar, slagtermester; f. 8/11 1919 i
Hellerup, Kbhvn.s amt, søn af bagermester Jo

C. Kryhlmand
slagtermester
Møgeltønder

hannes Kryger; g. 24/5 1941 m. Aase K., f. Deich
mann; udd. h. slagtermester Carl Müller, Stettin,
frekventeret Reichfachschule der Fleischer, Ber
lin, svend h. slagtermestrene A. T. Andersen,
Sletten, Einar Jensen, Lyngby og Poul Olsen,
Hellerup samt i firmaet J. Steffensen, Kødbyen,
Kbhvn., etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Søborg 1954.
Adr. Søborg Hovedgade 21, Søborg.
Firma: Gunnar Kryger, Slagtermester, Frederiksborgvej 221, Søborg.

Kryhlmand, Christian, slagtermester; f. 3/2 1903
i Sundsmark, Als, søn af handelsmand Jens Chri
stian Kryhlmand; g. 1930 m. Nikoline Mathilde
K., f. Petersen; udd. h. slagtermester Jacob Chri
stiansen, Møgeltønder 1919-22, svend bl. a. h.
slagtermestrene Jørgensen, Hjordkær, Kåring,
Padborg og Laudan, Rinkenæs, løst næringsbrev
og forpagtet nuværende slagterforretning i Mø
geltønder 1929, overtaget samme — der omfatter
butik og pølsemageri — 1947; formd. f. Tønder og
Omegns Slagtermesterforening, lærer i pølselære
og slagteri på Tønder tekniske Skole; brandin
spektør i Møgeltønder.
Adr. Møgeltønder.
Firma: Chr. Kryhlmand, Slagterforretning,
Møgeltønder.
Kryhlmand, Jens Christian, pølsemager; søn af
slagtermester Christian Kryhlmand, Møgeltøn
der; udd. s. slagter h. slagtermester Edlef Ho
strup, Tønder, p.t. pølsemager i Skærbæk &
Omegns Eksportslagteri A/S, Skærbæk.
Firma: Skærbæk & Omegns Eksportslagteri
A/S, Skærbæk.

Krøller, Hans Johan Adam Vilhelm, eksportør;
f. 1/7 1908 i Kolding, søn af eksportør Johan
Krøller; g. 4/12 1937 m. Eva K., f. Schultz; udd.
s. slagter h. slagtermester A. Andresen, Alborg
1922-26, svendeprøve (Alborg), ansat i faderens
tarmrenseri i Flensburg 1926-33, grundlagt nu
værende tarmrenseri i Kolding u. firmanavnet:
Hans Krøller & Co., Kolding 1933, eneindehaver
af samme — der omfatter eksport og hjemmesalg
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C. V. N. Kusk
slagtermester
Ikast

O. Kølin
slagtermester
Vejle

P. Kvistborg
slagtermester
Rødding

A. C. Ladefoged
slagtermester
Randers

samt handel m. slagteriaffald — s. 1935, driver
sideløbende selvstændig eksportvognmandsfor
retning på udlandet.
Adr. Villa »Fredensborg«, Nordre Ringvej 79,
Kolding.
Firma: Hans Krøller & Co., Tarmren'seri, Jens
Holms Vej, Havnen, Kolding.

mageri, røgeri, kogeri og salteri 1956; vareom
råde: kød og viktualier en detail; genn. en år
række medl. af best. f. Spøttrup Borger- og
Håndværkerforening.
Adr. Rødding pr. Spøttrup.
Firma: P. Kvistborg, Slagtermester, Rødding
pr. Spøttrup.

Kusk, Cai Villy Nielsen, slagtermester; f. 12/4
1934 i Kibæk, Ringkøbing amt, søn af slagter
mester Albert Nielsen Kusk; udd. i faderens slag
terforretning i Ikast 1950-54, frekventeret Ikast
tekniske Skole, Ikast Handelsskole og Herning
Handelsdagskole, svend i lærevirksomheden, efter
faderens død 1955 overtaget ledelsen af forret
ningen — der omfatter butik og pølsemageri —
sammen m. broderen slagtermester Tage Nielsen
Kusk.
Adr. Bredgade 43, Ikast.
Firma: Brdr. Nielsen’s Slagterforretning, Bred
gade 43, Ikast.

Kølin, Olaf, slagtermester; f. 26/11 1928 i Vejle,
søn af slagtermester Olaf Kølin (mangeårig
formd. f. Vejle Slagtermesterforening); g. 15/5
1954 m. Anny K., f. Thor Petersen; udd. dels på
Vejle & Omegns Andels-Svineslagteri, Vejle
1943-44 og dels h. slagtermester Aksel Jensen,
Vejle 1944-47, svendeprøve m. udmærkelse, di
plom og médaillé (Vejle) 1947, svend h. slagter
mester Chr. Scharling, Brønshøj, i firmaet J.
Steffensen, Kødbyen, Kbhvn., h. slagtermestrene
Brdr. Ohm, Svendborg og i faderens slagterfor
retning i Vejle, i kompagni m. moderen over
taget sidstnævnte efter faderens død 1954, ene
indehaver af forretningen — der er grundlagt
af bedstefaderen slagtermester Heinrich Kølin
1885 og overtaget af slagtermestrene brdr. Olaf
og Heinrich Kølin 1919 — s. 1955; vareområde:
kød og viktualier en detail samt pølsevarer en
gros; medl. af slagtermestrenes tarmudvalg,
Vejle & Omegns Andels-Svineslagteri, Vejle
klub og af repræsentantskabet f. Vejle Badmin
ton- og Tennisklub s. 1952.
Adr. Søndergade 13, Vejle.
Firma: H. Kølin, Slagteri & Pølsefabrik, Søn
dergade 13, Vejle.

Kusk, Tage Nielsen, slagtermester; f. 8/6 1936 i
Kibæk, Ringkøbing amt, søn af slagtermester
Albert Nielsen Kusk; udd. h. slagtermester Chr.
Frederiksen, Hurup, Thy 1950-54, frekventeret
Hurup tekniske Skole og Hurup Handelsskole,
svend i faderens slagterforretning i Ikast, efter
faderens død 1955 overtaget ledelsen af samme
— der omfatter butik og pølsemageri — sammen
m. broderen slagtermester Cai Villy Nielsen
Kusk.
Adr. Bredgade 43, Ikast.
Firma: Brdr. Nielsen’s Slagterforretning, Bred
gade 43, Ikast.
Kvistborg, Paludan, slagtermester; f. 16/10 1915
i Struer, søn af slagter Niels Kvistborg; g. 3/9
1938 m. Marie K., f. Plougmann; udd. dels h.
slagtermester Vernegaard og dels h. pølsemester
Nauheimer — begge Skive 1930-34, svendebrev
1934, pølsemager- og slagtersvend på Skive An
delsslagteri, Skive 1934-46, overtaget nuværende
slagterforretning i Rødding pr. Spøttrup — der
er grundlagt 1941 — 1946, udvidet og moderni
seret forretningen m. nyt butikslokale, pølse

Ladefoged, Anders Christian, slagtermester; f.
16/3 1919 i Engesvang, Skanderborg amt, søn af
slagtermester Anders Peter Ladefoged; g. 9/11
1946 m. Ellen L., f. Sørensen; udd. h. faderen
1933-37, svend 1937-51, overtaget slagterforret
ningen Hobrovej 72, Randers 1951, overtaget nu
værende slagterforretning i Randers 1957; vare
område: kød og viktualier en detail.
Adr. Skolevej 21, Randers.
Firma: Nyvangs Kødudsalg, Skolevej 21,
Randers.
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S. Aa. Ladefoged
slagtermester
Breum

E. Lampe
slagtermester
Haderslev

A. Landsperg
slagtermester
Hellerup

Ladefoged, Svend Aage, slagtermester; f. 19/9
1930 i Breum, Viborg amt, søn af slagtermester
Søren Ladefoged; g. 7/2 1954 m. Grethe L., f. Vel
ling; udd. h. slagtermester A. E. Jensen, Skive
1946-50, svendebrev 1950, svend i lærevirksom
heden 1950-52, efter faderens død bestyrer af nu
værende slagterforretning i Breum — der er
grundlagt af faderen 1938 og sideløbende om
fatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
f. moderen s. 1952; vareområde: kød og viktua
lier en detail.
Adr. Breum pr. Jebjerg.
Firma: Breum Slagterforretning, Breum pr.
Jebjerg.
Lampe, Ernst, slagtermester; f. 6/9 1914 i Ha
derslev, søn af handelsmand Niels Lampe; g.
1937 m. Elise L., f. Fauerskov; udd. h. slagter
mester Schneider, Haderslev 1929-33, frekvente
ret Haderslev tekniske Skole, svend bl. a. h.
slagtermester Thierbach, Haderslev og Kbhvn.
(7 år), etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Haderslev 1939, genn. årene udvidet og moder
niseret virksomheden — der omfatter slagter
butik og pølsefabrik m. detail- og en gros han
del og fabrikation af kød- og pølsevarer; genn.
en årrække medl. af best. f. og kasserer i Ha
derslev og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Lindedal 33, Haderslev.
Firma: E. Lampe, Fabrik f. Kød- & Pølsevarer,
Lindedal 33, Haderslev.
Landsperg, Asker, slagtermester; f. 14/10 1909
i St. Heddinge, søn af overretssagfører Erik
Landsperg; g. 3/4 1934 m. Else L., f. Dalgaard
Mikkelsen; udd. v. landvæsen, sekondløjtnant i
Livgarden 1931, ansat h. slagtermester Svenning
Troelstrup, Kbhvn. 1938, overtaget nuværende
slagterforretning i Hellerup — der er grundlagt
af slagtermester A. W. Schmidt 1904 — 1944.
Adr. Strandvejen 157, Hellerup.
Firma: A. Landsperg, A. W. Schmidt’s Eftf.,
Slagterforretning, Strandvejen 191, Hellerup.

Lange, Einar Abildgaard, slagtermester; f. 7/8
1920 i Ringkøbing, søn af farvemester Just Lange;

H. W. Lange
slagtermester
Odense

g. 6/1 1945 m. Lili L., f. Monberg; udd. h. slagter
mester C. H. P. Gøttsche, Herning 1936-40, fre
kventeret Herning tekniske Skole, aflagt svende
prøve (h. læremesteren), svend bl. a. h. slagter
mester Raben, Fredericia, i slagteriudsalget i
Fredericia og h. slagtermestrene N. Erlandsen
og V. A. F. Bessmann — begge Herning, grund
lagt nuværende moderne slagterforretning i Her
ning 1949.
Adr. Ny Møllevej 36, Herning.
Firma: Einar Lange, Slagtermester. GI. Lande
vej 152, Herning.

Lange, Frederik Børge, slagtermester; f. 15/101915 i Holstebro, søn af slagtermester Frederik
Lange; g. 27/1 1946 m. Doris Else L., f. Bernstorff
Nielsen; udd. i faderens slagterforretning i Hol
stebro 1929-33, frekventeret Holstebro tekniske
Skole, svend i lærevirksomheden, løst nærings
brev og overtaget samme — der omfatter butik
og pølsemageri — efter faderens død 1943, genn.
årene ombygget og moderniseret forretningen;
medl. af best. f. Holstebro Slagtermesterforening.
Adr. Skolegade 36, Holstebro.
Firma: Fr. Lange, Slagtermester, Skolegade 36,
Holstebro.
Lange, Hans Wilier, slagtermester; f. 6/10 1921
i Odense, søn af slagtermester Anton Lange; g.
1/6 1946 m. Ruth L., f. Petersen; udd. h. slagter
mester Bunkenborg, Christiansfeld 1935-39, sven
deprøve (Christiansfeld), svend h. slagtermestre
ne Urban Sørensen, Nyborg (ca. 1 år) og Børge
Johansen, Odense (ca. 10 år), overtaget slagter
mester Laursen’s forretning i Odense — der side
løbende omfatter pølsemageri — 1952, moderni
seret forretningen; hobby: travsport m. egen
stald.
Adr. Skibhusvej 154, Odense.
Firma: Lange’s Kød & Flæsk, Skibhusvej 154,
Odense.
Langeberg, Arne Valter, slagtermester; f. 5/1
1932 i Øsby, Haderslev amt, søn af slagtermester
Christian Langeberg; g. 27/5 1956 m. Sonja L.,
f. Bjerregaard; udd. h. slagtermester E. Lampe,.
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A. V. Langeberg
slagtermester
Øsby

Aa. S. T. Langhoff
slagtermester
Sparkær

C. Langeberg
slagtermester
Øsby

Haderslev 1949-53, p. t. medarbejder i faderens
slagterforretning i Øsby.
Adr. Hajstrup pr. Øsby.
Firma: Øsby Slagterforretning v. Chr. Langeberg, Øsby.

Langeberg, Christian, slagtermester; f. 25/11
1903 i Verninge, Odense amt, søn af slagtermester
Anders Christian Andersen (Langeberg); g. 18/1
1931 m. Karen Kirstine L., f. Petersen; udd. h.
slagtermester Carl Lyhr, Nårup 1919-23, svend
bl. a. i Als, Østjylland, Stege og Sønderjylland,
løst næringsbrev og overtaget nuværende slag
terforretning i Øsby — der omfatter detailbutik,
pølsemageri og slagtehus — 1929, sideløbende op
køber bl. a. t. firmaet P. Andersen, Kbhvn.;
formd. f. Haderslev amt f. Danske Slagtermestres
Landsforening; medl. af og næstformd. i kommunalbest. i Øsby kommune.
Adr. Øsby.
Firma: Øsby Slagterforretning v. Chr. Langeberg, Øsby.
Langhoff, Aage Steffen Thor, slagtermester;
f. 2/4 1882 i Odense, søn af slagtermester Hans
Langhoff; g. 26/4 1925 m. Kirstine L., f. Nielsen;
udd. h. slagtermester Jørgen Madsen, Hostrup
1896-1900, svendebrev 1900, svend h. læremeste
ren 1900-02 og h. slagtermester Visti Mønsted,
Sparkær 1902-04, grundlagt nuværende slagter
forretning m. eksportslagtning og detailsalg af
kød fra slagtehus og vogn i Sparkær 1904, flyttet
forretningen t. egen nyopført ejendom m. til
hørende slagtehus, pølsemageri, kogeri og salteri
i Sparkær 1950.
Adr. Sparkær.
Firma: Aage Langhoff, Slagtermester, Sparkær.

Langhoff, Bent, slagtermester; f. 11/7 1925 i
Sparkær, Viborg amt, søn af slagtermester Aage
Steffen Thor Langhoff; g. 28/12 1950 m. Sigrid
Elise L., f. Stengaard; udd. i faderens slagter
forretning i Sparkær 1941-45, ansat i samme —
der omfatter detailsalg af kød og viktualier fra
butik og vogn — s. 1945.

B. Langhoff
slagtermester
Sparkær

Adr. Sparkær.
Firma: Aage Langhoff, Slagtermester, Sparkær.
Larril, Hans Peter, slagtermester; f. 13/6 1905
i Køge, søn af driftsbestyrer L. H. Larsen; g.
6/8 1929 m. Aase Christine L., f. Mikkelsen;
svendeprøve (slagtermester Johs. Knudsen,
Kbhvn.) 1924, ansat h. fabrikant Søren Houlberg,
Flæskehallen, Kbhvn. 1925-28, derefter studieog arbejdsophold i Ungarn, Chechoslovakiet og
Tyskland, ansat i firmaet J. Steffensen, Kød
byen, Kbhvn. 1929-35, selvstændig slagtermester
i Kbhvn. s. 1935, indehaver af nuværende slagter
forretning i Kbhvn. s. 1946.
Adr. Frederiksborgvej 232, Kbhvn. NV.
Firma: Hans Larril, Slagtermester, Frederiks
borgvej 224, Kbhvn. NV.
Larsen, Aage Ingemann, slagtermester; f. 3/7
1912 i Arhus, søn af slagtermester Hans Laurits
Larsen; g. 28/4 1940 m. Vita L., f. Nielsen; udd.
dels h. slagtermester Bay Nielsen, Løgten 192830 og dels h. slagtermester Tholstrup Christen
sen, Århus 1930-32, aflagt svendeprøve i Arhus
(veludført og propert arbejde), frekventeret Tek
nologisk Institut, Kbhvn. 1933, svend på Arhus
off. Slagtehus, Arhus (6 år), overtaget nuvæ
rende slagterforretning i Fredericia — der side
løbende omfatter pølsemageri — efter Horsens
Andels-Svineslagteri’s udsalg, Fredericia 1939;
rådsmedl. i Det danske Spejderkorps, Fredericia
s. 1955, medl. af Sankt Georgs Gildet, Fredericia.
Adr. Jernbanegade 6, Fredericia.
Firma: Aage Larsen, Slagtermester, Jyllandsgade 24, Fredericia.

Larsen, Adolf Christian, eksportør; f. 12/10 1905
i Hvam, Viborg amt, søn af eksportør Mikkel
Christian Larsen; g. 29/12 1933 m. Elva L., f.
Svendsen; udd. h. faderen 1919-23, svend h. fade
ren v. eksportslagtning 1923-30, grundlagt nu
værende virksomhed i Hvam — der omfatter
opkøb af kreaturer t. eksportslagtning samt han
del m. levekvæg — 1930, medindehaver af Hvam
Eksportslagteri, Hvam; medl. af best. f. Alestrup-
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H. P. Larril
slagtermester
Kbhvn. NV.

A. C. Larsen
eksportør
Hvam

Aa. I. Larsen
slagtermester
Fredericia

og Omegns Slagtermesterforening 1950-56, medl.
af Hvam-Hvilsom sogneråd 1946-54.
Adr. Hvam.
Firma: A. C. Larsen, Eksportør, Hvam.

Larsen, Alfred, slagtermester; f. 9/2 1899 i
Svendborg, søn af kommunalarbejder Lars Peter
Larsen; g. 5/9 1925 m. Kirsten L., f. Hedegaard;
udd. h. slagtermester William Holm, Svendborg
1914-18, svendebrev 1918, svend 1918-25, etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Sønderborg 1925,
overtaget nuværende slagterforretning i Randers
— der er grundlagt 1014 og sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1933;
vareområde: kød og viktualier en detail; medl.
af best. f. og sekretær i Randers Slagtermester
forening s. 1944.
Adr. Hobrovej 55 A, Randers.
Firma: Alfred Larsen, Slagtermester, LI. Vold
gade 22, Randers.

A. Larsen
slagtermester
Randers

Adr. LI. Færgevej 3, Frederikssund.
Firma: Axel Larsen, Slagter- & Viktualiefor
retning, Østergade 26, Frederikssund.

Larsen, Benny Christian, slagtermester; f. 28/9
1920 i Kbhvn., søn af faktor Einar Larsen; g. 5/9
1943 m. Agnes Steen L., f. Jensen; udd. h. slag
termester Hans Jensen, Søborg 1934-39, svend h.
læremesteren t. 1951, etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Valby 1951.
Adr. Rughavevej 1, Kbhvn. Valby.
Firma: Benny Larsen, Slagtermester, Rughave
vej 1, Kbhvn. Valby.
Larsen, Bent Kløeker, slagtermester; f. 27/8
1921 i Odense, søn af slagtermester Vilhelm Chri
stian Johan Larsen; g. 10/4 1948 m. Føbe L., f.
Olsen; udd. h. købmand Harald Jensen, Odense
1935-39, kommis h. læremesteren, ekspedient h.
faderen — der sideløbende var indehaver af I/S
Langelands Frugtindustri, Rudkøbing 1941-49 —
i nuværende slagterforretning i Odense s. 1940,
i kompagni m. moderen overtaget samme efter
faderens død 1949, svendeprøve (Odense) 1952.
Adr. Albanigade 5, Odense.
Firma: Vilh. Larsen, Slagterforretning, Vester
gade 96, Odense.

Larsen, Aksel, slagtermester; f. 22/8 1916 i Da
lum, Odense amt, søn af slagtermester Sofus
Oluf Møller Larsen; g. 6/3 1940 m. Tove L., f.
Johansen; udd. h. faderen 1931-35, svendeprøve
m. udmærkelse, svend bl. a. i Odense, genn. 3
år fabrikant af klædesko, etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Odense 1950, erhvervet nu
værende ejendom m. tilhørende slagter- og vik
tualieforretning i Odense 1955; hobby: jagt og
fiskeri.
Adr. Vilhelminevej 18, Odense.
Firma: Aksel Larsen, Slagtermester, Vilhel
minevej 18, Odense.

Larsen, Bøgild, slagter; søn af slagtermester
Carl Christian Larsen, Hjallerup; udd. dels h.
faderen og dels h. slagtermester H. Frandsen,
Fjerritslev 1949-53, svend h. slagtermester Vilh.
Winther, Hirtshals.
Firma: Vilh. Winther, Slagterforretning, Hirts
hals.

Larsen, Axel Georg, slagtermester; f. 9/7 1915
i Kbhvn., søn af viktualiehandler Albert Larsen;
g. 17/4 1938 m. Anni L., f. Hornuff; udd. h. slag
termester Chr. Norup, Kalundborg 1929-33, ansat
i firmaet Aug. Olsen, Kødbyen, Kbhvn., selv
stændig slagtermester i Kbhvn. 1936-46, over
taget nuværende viktualieforretning i Frederiks
sund 1946, omdannet samme t. slagter- og vik
tualieforretning samt udvidet forretningen m.
pølsemageri 1956.

Larsen, Børge, slagtermester; f. 15/2 1911 i
Kbhvn., søn af slagtermester Niels Peter Larsen;
g. 5/12 1937 m. Ebba L., f. Jensen; udd. h. fade
ren i Søborg, svendeprøve (Kbhvn.s off. Slagte
huse, Kbhvn.) 1929, svend på landet og sen. i
firmaet Brdr. Houlberg, Kbhvn. (5 år), etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Kbhvn. 1935.
Adr. Tværmarksvej 17, Søborg.
Firma: Børge Larsen, Slagtermester, Frederiksborgvej 81, Kbhvn. NV.

512

B. V. Larsen
slagtermester
Helsingør

C. Larsen
slagtermester
Kbhvn. F.

C. Larsen
slagtermester
Spjald

Larsen, Børge Verner, slagtermester; f. 26/2
1927 i Kappel, Maribo amt, søn af ejendomshand
ler Charles Thorvald Magner Larsen; g. 1/3 1952
m. Ellen L., f. Hallkvist; udd. på Nakskov An
dels-Svineslagteri, Nakskov 1943-47, svend i Hel
singør (10 år), selvstændig slagtermester i Hel
singør s. 1957.
Adr. Pontoppidansvej 29, Helsingør.
Firma: Børge Larsen, Slagtermester, Rosen
kildevej 50, Helsingør.
Larsen, C. E., slagtermester.
Firma: Struer Andels-Svineslagteri, Struer.
Larsen, Carl, slagtermester; f. 5/8 1906 i Spjald,
Ringkøbing amt, søn af gårdejer Frits Larsen;
g. 26/5 1946 m. Sigrid L., f. Christensen; udd. v.
hjemmeslagtning og v. eksportslagtning i Spjald,
overtaget nuværende slagterforretning i Spjald
— der omfatter butik, pølsemageri og slagtehus
— 1942, genn. årene ombygget og moderniseret
samme; genn. en årrække medl. af best. f. Vestjydsk Slagtermesterforening.
Adr. Spjald.
Firma: Spjald Slagterforretning v. Carl Lar
sen, Spjald.

Larsen, Carl, slagtermester; f. 31/3 1909 i Holløse, Frederiksborg amt, søn af gårdejer Jens
Larsen; g. m. Ida Johanne L., f. Jensen; udd.
s. købmand i Vesterstrøm’s Kolonial-, Isenkram& Foderstofforretning, Hørsholm, sen. udd. s.
slagter i Græsted og Hillerød, svendebrev (Hol
bæk), derefter selvstændig slagtermester i Vip
perød og Gentofte, nu indehaver af Boldparkens
Slagter- og Charcuteriforretning, Frdbg.; formd.
f. Kbhvn. og Frdbg. f. Danske Slagtermestres
Landsforening 1955-57, kasserer f. samme 195155.
Adr. Ridebanevang 12, Gentofte.
Firma: Boldparkens Slagter- & Charcuterifor
retning, Peter Bangs Vej 123, Kbhvn. F.

Larsen, Carl Aage Lydum, fabrikant; f. 29/4
1913 i Arhus, søn af fhv. havnearbejder Marius

33

C. C. Larsen
slagtermester
Hjallerup

Christian Larsen; g. 16/10 1938 m. Anna Mar
grethe L., f. Christensen; salatmester i nuvæ
rende virksomhed i Arhus 1937-56, i kompagni
m. fabrikant Tage Daugaard overtaget samme —
der er grundlagt 1927 og omfatter fabrikation af
salater og en gros salg af hørkram — 1956.
Adr. Jerichausgade 10, Arhus.
Firma: Charmant v. Larsen & Daugaard, Salat
en gros, Schleppegrellsgade 8, Arhus.

Larsen, Carl Christian, slagtermester; f. 1/4
1905 i Øster Hjermitslev, Hjørring amt, søn af
arbejdsmand L. P. Larsen; g. 2/4 1931 m. Herdis
L., f. Christensen; udd. h. slagtermester P. Jan
sen, Pandrup 1920-24, svend bl. a. h. slagterme
ster Carl Jensen, Hjallerup (7 år), løst nærings
brev og overtaget nuværende slagterforretning
m. pølsemageri og slagtehus i Hjallerup 1932,
genn. årene ombygget og moderniseret forret
ningen flere gange — sidst 1954; medstifter af
Østvendsyssels Slagtermesterforening, medl. af
best. f. og næstformd. i samme, tidl. formd. f.
foreningen.
Adr. Søndergade 23, Hjallerup.
Firma: Carl Larsen, Slagterforretning, Sønder
gade 23, Hjallerup.
Larsen, Carl Emil, slagtermester; f. 28/8 1913
i Thisted, søn af slagtermester Peder Ingvar
Larsen; g. 6/12 1936 m. Maren L., f. Mortensen;
udd. i faderens slagterforretning i Thisted 192731, medindehaver af samme 1940, eneindehaver
af forretningen s. 1956; medl. af best. f. Slagter
mesterforeningen f. Thisted s. 1953.
Adr. Søndergade 7, Thisted.
Firma: Ingv. Larsen & Søn, Slagterforretning,
Vestergade 15, Thisted.
Larsen, Christian, slagtermester; f. 19/8 1902 i
Home F., Svendborg amt, søn af stenhugger
mester Lars Rasmussen Larsen; g. 17/7 1927 m.
Anny L., f. Frederiksen; udd. v. landvæsen, udd.
s. slagter h. slagtermester Marquardsen, Vester
Aby 1921-25, svendeprøve (Vester Aby), svend h.
læremesteren, grundlagt nuværende slagterfor-
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C. E. Larsen
slagtermester
Thisted

C. Larsen
slagtermester
Bjerne

E. A. Larsen
slagtermester
Charlottenlund

retning m. salg fra slagtehus i Bjerne pr. Horne
F. 1927, sen. påbegyndt salg fra vogn, opført
nuværende slagterbutik m. pølsemageri i Bjerne
1946; medl. af sundhedskommissionen i Home
kommune s. 1953.
Adr. Bjerne pr. Horne F.
Firma: Bjerne Slagterforretning v. Chr. Lar
sen, Bjerne pr. Horne F.

Larsen, Edvard Cornelius, slagtermester.
Firma: Cornelius Larsen, Slagtermester, Valby
Langgade 217, Kbhvn. Valby.
Larsen, Eigil Augustinus, slagtermester; f. 28/1
1923 i Kbhvn., søn af mejeriejer Charles Augu
stinus Larsen; g. 7/9 1947 m. Ruth L., f. Ohls
son; udi. h. slagtermester V. Christophersen,
Christianshavns Torv, Kbhvn. 1943, svend h. slag
termester Chr. Jørgensen, Kbhvn., etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Skovshoved 1948.
Adr. Hyldegårdsvej 56, Charlottenlund.
Firma: E. A. Larsen, Slagtermester, Hylde
gårdsvej 56, Charlottenlund.
Larsen, Ejnar, slagtermester; f. 3/1 1897 i Kir
kebjerg, Roskilde amt, søn af murer Christian
Larsen; g. 2/12 1924 m. Eleonora L., f. Jensen;
udd. h. slagtermester Charling, Gadstrup, svend
i Hvalsø, etabl. sig s. selvstændig slagtermester
i Osted 1918; tidl. medl. af best. f. Roskilde og
Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Ny Osted pr. Roskilde.
Firma: Ejnar Larsen, Slagtermester, Ny Osted
pr. Roskilde.

Larsen, Ejnar Martin, slagtermester; f. 17/3
1912 i Fjerritslev, Thisted amt, søn af trikotage
handler Lars Severin Larsen; g. 24/5 1936 m. Oda
Franziska L., f. Nygaard; udd. h. slagtermester
K. P. Christensen, Sindal 1927-31, frekventeret
Sindal tekniske Skole, svend bl. a. h. slagter
mester Jarding, Frederikshavn og h. læremeste
ren, løst næringsbrev og overtaget nuværende
slagterforretning i Skagen — der omfatter butik
og pølsemageri — 1948, genn. årene ombygget og
moderniseret forretningen.

E. Larsen
slagtermester
Ny Osted

Adr. Havnevej 13, Skagen.
Firma: E. M. Larsen, Slagterforretning, Havne
vej 13, Skagen.

Larsen, Ejner M., slagtermester; f. 3/8 1913 i
Flemløse, Odense amt, søn af gårdejer Rasmus
Larsen; g. 14/8 1938 m. Else Margrethe L., f.
Jørgensen; udd. h. slagtermester Borger Jensen,
St. Magleby, Amager, overtaget lærevirksom
heden 1939, overtaget nuværende slagterforret
ning på Frdbg. 1940.
Adr. C. F. Richs Vej 90, Kbhvn. F.
Firma: Ejner M. Larsen, Slagtermester, C. F.
Richs Vej 124, Kbhvn. F.
Larsen, Ejvind, slagtermester; f. 3/1 1907 i As
næs, Holbæk amt, søn af slagtermester Christian
Larsen; g. 4/6 1939 m. Rigmor L., f. Nielsen; udd.
i faderens slagterforretning i Asnæs 1925-29,
medarbejder i samme t. 1938, drevet slagterfor
retning i Grevinge 1938-45, overtaget slagter
mester Rs. Hansen’s forretning i Svinninge 1945.
Adr. Svinninge.
Firma: Ejv. Larsen, Slagtermester, Svinninge.

Larsen, Elise Marie, slagtermester.
Firma: Elise Larsen, Slagterforretning, Glads
akse Møllevej 192, Søborg.
Larsen, Erik, slagtermester; f. 15/11 1921 i Grå
sten, Åbenrå amt, søn af overbetjent Lauritz
Larsen; g. 28/9 1946 m. Frederikke L., f. Wil
helm; udd. h. slagtermester Fritz Petersen, Søn
derborg 1937-41, frekventeret Sønderborg tekni
ske Skole, svend h. læremesteren samt h. slagter
mestrene Wolf, Marburger og Zickert — alle
Sønderborg, løst næringsbrev og etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Sønderborg 1950.
Adr. Ringgade 79, Sønderborg.
Firma: Erik Larsen, Slagtermester, Parkgade
33, Sønderborg.
Larsen, Erik Povl Escherich, slagtermester; f.
31/8 1914 i Odense, søn af smed Mourits Christian
Larsen; g. 4/4 1943 m. Mary L., f. Bang; udd.
dels h. slagtermester A. Busch, Odense 1928-29
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slagtermester
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E. M. Larsen
slagtermester
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Nyborg

og dels h. slagtermester Jørgen A. Busch, Oden
se 1929-33, aflagt svendeprøve i Odense (udmær
ket godt og propert udført arbejde), svend h.
læremesteren, h. slagtermestrene J. Gjerdrum
og Hans Rasmussen, Odense og h. slagtermester
Urban Sørensen, Nyborg, iøvrigt svend h. slag
termester Johs. Rasmussen, Ellinge 1944-47, over
taget nuværende slagterforretning i Nyborg —
der sideløbende omfatter pølsemageri — efter
slagtermester Anny Thysted 1957; medl. af best,
og tillidsmd. f. Slagtersvendenes faglige Klub,
Nyborg 1949-56.
Adr. Vester Voldgade 38, Nyborg.
Firma: E. Larsen, Slagtermester, Vester Vold
gade 38, Nyborg.
Larsen, Erik Vilhelm, slagtermester; f. 24/7
1912 i Strib, Odense amt, søn af overportør An
ders Peter Larsen; g. 6/9 1939 m. Elly L., f. Jen
sen; udi. h. slagtermester Henrik Olsen, Strib
1931, svend h. slagtermestrene A. Mikkelsen,
Middelfart og Poul Jørgensen, Fredericia, ansat
h. slagtermester Max Pacharzina, Kbhvn. 193438 og h. slagtermester Henrik Poulsen, Kbhvn.
1938-54, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Kbhvn. 1954.
Adr. Bjørneklovej 1, Kbhvn. S.
Firma: Erik Larsen, Slagtermester, Leifsgade
4, Kbhvn. S.
Larsen, Eyvind Lauritz, slagtermester; f. 8/8
1913 i Kbhvn., søn af slagtermester Alfred Chri
stian Larsen; g. 2/5 1943 m. Alice L., f. Eriksen;
udi. h. slagtermester Olaf Hansen, Kbhvn. 1933,
derefter bestyrer af læremesterens filial i Helle
rup, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Kbhvn. 1037.
Adr. Kongedybet 12, Kbhvn. S.
Firma: Eyvind Larsen, Slagtermester, Amager
brogade 13, Kbhvn. S.

Larsen, Frank Egon, slagtermester; f. 10/10 1918
i Hals, Ålborg amt, søn af slagtermester Laurids
Larsen; g. 24/7 1951 m. Margit L., f. Nielsen; udd.
h. slagtermester Egon Mortensen, Alborg 193438, befalingsmand i hæren 1938-40, svend1 h. fade

Kbhvn. S

ren 1940-44, etabl. sig s. selvstændig slagterme
ster i Nykøbing M. 1944, overtaget nuværende
slagterforretning i Ålborg — der er grundlagt
1937 og sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1949; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Vingårdsgade 15, Ålborg.
Firma: Frank Larsen’s Slagterforretning, Vin
gårdsgade 15, Ålborg.
Larsen, Georg Alfred Frederik, slagtermester;
f. 8/12 1911 i Hvidovre, Kbhvn.s amt, søn af
handelsmand Alfred Larsen; g. 3/11 1938 m. Rig
mor L., f. Hansen; udd. h. slagtermester Viktor
Andersen, Veksø, svendebrev 1928, svend h. slag
termester Svend Bernth, Kbhvn. t. 1933, derefter
etabl. sig s. selvstændig slagtermester på Gladsaksevej, Søborg, drevet slagterforretning i Horbelev, Falster 1949-52, indehaver af nuværende
slagterforretning i Kbhvn. s. 1952, sideløbende
grundlagt slagterforretning i Hellerup 1953.
Adr. Aboulevarden 36, Kbhvn. N.
Firma: Georg Larsen, Slagtermester, Frederikssundsvej 17, Kbhvn. NV. & Bernstorffsvej
140, Hellerup.

Larsen, Gerhardt, slagtermester; f. 2/7 1923 i
Svendborg, søn af korrespondent Henry Larsen;
g. 8/4 1945 m. Mary L., f. Nielsen; udd. på J. P.
Jensen’s Pølsefabrik, Odense 1938-42, aflagt sven
deprøve i Odense (særdeles godt og propert ud
ført arbejde), tildelt diplom f. flid fra Odense
tekniske Skole, svend bl. a. h. slagtermestrene
Thrane og Bang Pedersen — begge Odense samt
på Fabrikken »Mayo«, Odense, overtaget slagter
mester Carlo Rasmussen’s forretning i Svend
borg 1954, moderniseret samme — der sideløben
de omfatter pølsemageri — 1957; hobby: motor
sport.
Adr. Skovvang 23, Svendborg.
Firma: Gerhardt Larsen, Slagterforretningen
»Skovvang«, Skovvang 23, Svendborg.
Larsen, H. P. V., slagtermester; f. 17/2 1911 i
Sønder Asmindrup, Holbæk amt, søn af stats
husmand Anders Peter Larsen; g. 17/11 1935 m.
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slagtermester
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I. Larsen
slagtermester
Nykøbing S.

Gudrun L., f. Hansen; udi. h. slagtermester Fr.
Nielsen, Hvalsø 1934, svend h. slagtermester Th.
Michelsen, Frdbg. 1934-51, etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester på Frdbg. 1951, indehaver af
nuværende slagterforretning i Kbhvn. 1956.
Adr. Bellahøjvej 151, Kbhvn. F.
Firma: Vald. Larsen, Slagtermester, Frederiksborgvej 186, Kbhvn. NV.
Larsen, Hans, slagtermester.
Firma: Hans Larsen, Slagterforretning, Asnæs.

J. K. Larsen
slagtermester
Rønne

h. slagtermester P. Weilgaard, Holstebro 1944-48,
frekventeret Holstebro tekniske Skole, svend bl.
a. i Sverige og h. slagtermester Karl Larsen, Jæ
gersborg v. Kbhvn., løst næringsbrev og etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Holstebro 1952,
grundlagt nuværende moderne slagterforretning
i Holstebro — der omfatter butik og pølsemageri
— 1956.
Adr. Ringparken 69, Holstebro.
Firma: Holger Larsen, Slagtermester, Struervej 65, Holstebro.

Larsen, Hans, slagtermester; f. 18/6 1916 i
Kbhvn., søn af slagter Laurits Niels Larsen; g.
16/7 1949 m. Anni L., f. Petersen; udd. h. fade
ren 1937-41, svend i Helsingør, selvstændig slag
termester i Helsingør s. 1953.
Adr. Frejasvej 1K, Helsingør.
Firma: Hans Larsen, Slagtermester, Sankt An
na Gade 13, Helsingør.

Larsen, Inger, slagtermester; f. i Nykøbing S.,
datter af slagtermester H. C. Larsen; udd. dels
s. køkkenassistent og dels i faderens slagterfor
retning i Nykøbing S., videreført sidstnævnte —
der er grundlagt af farfaderen slagtermester
Hans Christian Larsen 1875 og blev overtaget af
faderen 1913 — s. 1955.
Firma: H. C. Larsen, Slagterforretning, Algade
46, Nykøbing S.

Larsen, Hans Verner, slagtermester; f. 26/11
1909 i Kbhvn., søn af viktualiehandler Adam
Larsen; g. 18/12 1932 m. Margrethe L., f. Larsen;
udd. h. slagtermester P. Hansen, Nyråd 1923-27,
svend i lærevirksomheden, overtaget nuværende
ejendom m. tilhørende slagterforretning i Nyråd
1930; kasserer i Vordingborg og Omegns Slagter
mesterforendng, formd. f. Nyråd Vandværk.
Adr. Hovedgaden 48, Nyråd.
Firma: H. V. Larsen, Slagtermester, Hoved
gaden 48, Nyråd.

Larsen, J. Kofoed, slagtermester; f. 18/1 1886 i
Rønne, søn af vognmand Magnus Larsen; g. 2/10
1910 m. Alma L., f. Larsen; udi. h. slagtermester
Fr. Hansen, Rønne 1905, svend h. samme t. 1910,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Vester
marie 1912, indehaver af nuværende slagterfor
retning i Rønne s. 1922.
Adr. LI. Madses Gade 48, Rønne.
Firma: J. Kof oed Larsen, Slagtermester, LI.
Madses Gade 48, Rønne.

Larsen, Henry, slagtermester; f. 13/11 1909 i
Arhus; udd. h. slagtermester Frits Correll, Ring
sted 1923-27, svend bl. a. i Kbhvn., genn. 15 år
selvstændig slagtermester i Ringsted og Kalund
borg; medl. af best. f. Kalundborg og Omegns
Slagtermesterforening s. 1954.
Adr. Lundevej 56, Kalundborg.
Firma: Henry Larsen, Slagtermester, Lundevej
56, Kalundborg.

Larsen, Jens, slagtermester; f. 22/3 1902 i
Kbhvn., søn af slagtermester Niels Larsen; g.
22/5 1932 m. Laura L., f. Johansen; udd. h. fade
ren i Lyngby og Ballerup 1916-20, forretnings
fører f. moderen 1920-32, overtaget nuværende
slagterforretning i Lyngby 1931.
Adr. Lyngby Hovedgade 58, Lyngby.
Firma: Jens Larsen, Slagtermester, Lyngby
Hovedgade 58, Lyngby.

Larsen, Holger, slagtermester; f. 22/2 1928 i
Holstebro, søn af overportør P. C. Larsen; g.
27/3 1954 m. Rita L., f. Dalgaard Hansen; udd.

Larsen, Jens Christian, slagtermester; f. 20/10
1911 i Haderslev, søn af skræddermester Hans
Christian Rosendahl Larsen; g. 29/3 1934 m. Anita
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L., f. Lüesmann; udd. h. slagtermester Schneider,
Haderslev 1926-30, frekventeret Haderslev tek
niske Skole, svend og mestersvend h. slagter
mester Raupach, Haderslev (ca. 15 år), iøvrigt
svend h. slagtermester Vollstedt, Haderslev, løst
næringsbrev og etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Haderslev 1944.
Adr. Sydhavnsvej 21, Haderslev.
Firma: Chr. Larsen, Slagtermester, Sydhavns
vej 21, Haderslev.
Larsen, Jens Holger, slagtermester; f. 18/1 1935
i Fangel, Odense amt, søn af slagtermester Jens
Holger Larsen; g. 8/12 1956 m. Grethe L., f. An
dersen; udd. s. slagter i faderens virksomhed
i Odense 1949-53, aflagt svendeprøve (meget godt
og propert udført arbejde), svend i og sen. be
styrer af lærevirksomheden f. moderen, over
taget samme — der er grundlagt af faderen 1927
og omfatter en gros, kommissions- og eksport
forretning — 1956.
Adr. L. A. Rings Vej 6, Odense.
Firma: Holger Larsen, Slagtermester, Rugårds
vej 60, Odense.

Larsen, Jens Peter, slagtermester; f. 11/6 1888
i Sørbylille, Sorø amt, søn af husmand H. P.
Larsen; g. 20/4 1918 m. Carla L., f. Haagensen;
udd. i en gros firmaet J. Wiedemann, Kbhvn.,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Kalund
borg 1917.
Adr. Slagelsevej 86, Kalundborg.
Firma: J. P. Larsen, Slagtermester, Slagelsevej
86, Kalundborg.

Larsen, Jeppe Christian, slagtermester.
Firma: J. Chr. Larsen, Slagterforretning, Ve
stergade 123, Herning.
Larsen, Johan, slagtermester; f. 20/11 1901 i
Kbhvn., søn af boelsmand Hans Peter Larsen; g.
23/12 1926 m. Ketty L., f. Jensen; udd. og virket
v. landvæsen, ekspedient h. svogeren slagterme
ster Helge Hansen, Odense 1925, derefter på
begyndt landhandel m. salg af kød fra vogn f.

J. 1. Larsen
slagtermester
Østervrå

egen regning, grundlagt nuværende slagterfor
retning i Odense 1931.
Adr. Frederiksgade 27, Odense.
Firma: Johan Larsen, Slagtermester, Frederiks
gade 27, Odense.
Larsen, Johannes Ingemann, slagtermester; f.
15/5 1930 i Kvissel, Hjørring amt, søn af slagter
mester Søren Larsen; g. 21/10 1951 m. Yrsa L., f.
Møller; udd. dels h. faderen og dels h. slagter
mester Strøm, Frederikshavn 1944-48, frekvente
ret Frederikshavn tekniske Skole og Teknologisk
Institut, Kbhvn., svend bl. a. h. slagtermestrene
Børge Rasmussen og Chr. Andresen — begge
Kbhvn., løst næringsbrev og overtaget nuværen
de slagterforretning i Østervrå — der omfatter
butik og pølsemageri — 1954, genn. årene om
bygget og moderniseret forretningen; medl. af
best. f. Østvendsyssels Slagtermesterforening.
Adr. Østergade 33, Østervrå.
Firma: Johs. Larsen, Slagterforretning, Øster
gade 33, Østervrå.
Larsen, Jørgen, slagtermester; f. 17/11 1932 i
Thisted, søn af slagtermester Marius Larsen; udd.
dels på Thisted off. Slagtehus, Thisted1 og dels h.
faderen, udi. 1952, overtaget faderens slagterfor
retning i Thisted 1957.
Adr. Østerbakken 1, Thisted.
Firma: Jørgen Larsen, Slagtermester, Øster
bakken 1, Thisted.

Larsen, Knud, forvalter.
Firma: Næstved Kvægtorv & off. Slagtehuse
A/S, Næstved.
Larsen, Knud, slagtermester; f. 20/6 1925 i
Horserød, Frederiksborg amt, søn af gårdejer
Hans Christian Larsen; udd. h. slagtermester
Emil Friis, Helsingør 1940-45, svend i Holbæk,
Kalundborg, Hillerød og Helsingør, selvstændig
slagtermester i Helsingør s. 1954.
Adr. Baldersvej 5, Helsingør.
Firma: Knud Larsen, Slagtermester, Kampergade 5, Helsingør.
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Larsen, Knud Erik, slagtermester; f. 11/10 1913
i Kbhvn., søn af slagtermester Peter Emil Larsen;
g. m. Elin L., f. Jørgensen; udd. i faderens slag
terforretning Amagerbrogade 153, Kbhvn. S.,
svend h. slagtermester Aage Nielsen, Kbhvn.
samt h. faderen, sen. overtaget faderens slagter
forretning Holmbladsgade 6, Kbhvn. S.
Adr. Chr. IPs Allé 5, Kbhvn. S.
Firma: P. E. Larsen, Slagterforretning, Holm
bladsgade 6, Kbhvn. S.
Larsen, Knud Johannes, slagtermester; f. 2/11
1928 i Roskilde, søn af viktualiehandler Carlo
Rasmus Larsen; g. 26/12 1956 m. Hanne L., f.
Abramowitz; udd. dels h. faderen i Valby, dels
h. slagtermester Thorup, Gentofte og dels h.
slagtermester Carl Larsen, Frdbg., frekventeret
svende- og mesterkursus på Teknologisk Institut,
Kbhvn., indehaver af nuværende slagter- og vik
tualieforretning i Skovshoved s. 1954.
Adr. Ordrup Jagtvej 52, Charlottenlund.
Firma: J. Larsen, Slagtermester, Ordrup Jagt
vej 52, Charlottenlund.

Larsen, Knud Wiese, slagtermester; f. 27/9 1932
i Glostrup, Kbhvn.s amt, søn af typograf Julius
Wiese Larsen; g. 14/4 1954 m. Grethe L., f. Lar
sen; udd. dels h. slagtermester Sv. Bruun, Glo
strup og dels h. slagtermester Hans Jensen, Sø
borg 1946-50, ansat i A/S Hafnia Skinkekogeri,
Kbhvn. 1950-51, svend i Sverige 1951-52, iøvrigt
ansat i firmaet Gress-Petersen’s Eftf., Kødbyen,
Kbhvn. samt i A/S Beauvais’ Fabrikker, Kbhvn.,
grundlagt nuværende slagter- og viktualieforret
ning på Roskildevej pr. Tåstrup 1956.
Adr. Roskildevej 209 pr. Tåstrup.
Firma: K. Wiese Larsen, Slagtermester, Ros
kildevej 209 pr. Tåstrup.
Larsen, Lars Christian, slagtermester; f. 27/9
1905 i Jetsmark, Hjørring amt, søn af slagterme
ster Niels Andersen Larsen; g. 9/9 1934 m. Anna
L., f. Cleyton; udd. h. faderen 1921-25, svend bl.
a. i Canada (ca. 7 år), løst næringsbrev og opført
nuværende ejendom m. slagterbutik, pølsemageri

L. Larsen
slagtermester
Odense

og slagtehus i Vester Hassing 1934, genn. årene
udvidet og moderniseret forretningen — sidst
1957, driver sideløbende pelsfarm; medstifter af
og genn. ca. 8 år formd. f. Østvendsyssels Slagter
mesterforening, p. t. skuemester f. samme.
Adr. Vester Hassing.
Firma: Vester Hassing Kød- & Pålægsforret
ning, Vester Hassing.
Larsen, Laurits, slagtermester; f. 19/1 1891 i
Ulsted, Hjørring amt, søn af slagtermester Carl
Christian Larsen; g. 1934 m. Clara L., f. Henrik
sen; overtaget nuværende slagterforretning i Ar
hus — der er grundlagt 1936 — 1942; vareområde:
kød og viktualier en detail.
Adr. Langelandsgade 209, Arhus.
Firma: L. Larsen, Slagtermester, Randersvej
19, Arhus.

Larsen, Laurits, slagtermester; f. 20/3 1902 i
Odense, søn af vejmand Niels Larsen; g. 1/6 1929
m. Ella L., f. Pedersen; udd. dels h. slagtermester
Bergholt, Rolsted 1916-18 og dels h. slagtermester
C. W. Andersen, Kerteminde 1919-21, ansat h.
hesteslagter Vilh. Eriksen, Odense 1918-19, svend
h. slagtermestrene Bergholt, Rolsted og Albin
Andersen, Hellerup, ansat indenfor træindustrien
1927-33, grundlagt nuværende slagterforretning i
Odense 1933, moderniseret samme — der side
løbende omfatter pølsemageri — 1950; revisor i
Slagtermesterforeningen f. Odense og Omegn s.
1954.
Adr. Egebæksvej 34, Odense.
Firma: L. Larsen, Slagtermester, Egebæksvej
34, Odense.
Larsen, Laurits Just, en gros slagter; f. 19/1
1899 i Hvam, Viborg amt, søn af eksportør Mikkel
Christian Larsen; g. 28/9 1944 m. Dorte L., f.
Hansen; udd. h. faderen 1914-18, svend h. samme
1918-22, grundlagt nuværende virksomhed i
Østerbølle pr. Alestrup — der omfatter opkøb af
kreaturer t. eksportslagtning samt handel m.
levekvæg — og etabl. sig s. selvstændig eksport
slagter 1922, i kompagni m. faderen opført Hvam
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Firma: Vester Hassing Kød- & Pålægsforret
ning, Vester Hassing.

Eksportslagteri, Hvam 1923; genn. en årrække
medl. af best. f. Ålestrup og Omegns Slagterme
sterforening.
Adr. Østerbølle pr. Alestrup.
Firma: L. J. Larsen, En gros Slagter, Øster
bølle pr. Alestrup.

Larsen, Ole Holm, direktør; f. 12/6 1916 i
Kbhvn.
Adr. Dronninggårds Allé 114, Holte.
Firma: Plumrose A/S, Sankt Annæ Plads 26,
Kbhvn. K.

Larsen, Niels Vilhelm, slagtermester; f. 5/9
1887 i Køge, søn af hestehandler Niels Larsen; g.
21/3 1919 m. Margrethe L., f. Boesen; udd. h.
slagtermester Chr. Soelberg, Sorø 1902-06, svend
h. samme t. 1908, iøvrigt ansat h. slagtermester
Herrn. Levin, Svendborg og h. slagtermester
Overgaard, Støvring 1909-17, erhvervet ejendom
og grundlagt slagterforretning i Dalby-Borup
1917, afhændfet samme t. slagtermester Børge An
dersen 1956, driver fortsat handel m. levende
kreaturer; medl. af best. f. Haslev og Omegns
Slagtermesterforening.
Adr. Bregentvedvej 38, Haslev.
Firm'a: Vilh. Larsen, Slagtermester & Kreatur
handler, Bregentvedvej 38, Haslev.
Larsen, Olaf, slagtermester; f. 27/10 1902 i
Brenderup, Odense amt, søn af slagtersvend Jens
Larsen; g. 17/8 1930 m. Louise L., f. Nielsen; vir
ket v. landvæsen, udd. h. slagtermester Carl Jo
hansen, Båring pr. Asperup 1919-23, svend h.
slagtermester N. P. Lund, Brenderup, i kompagni
m. faderen forpagtet sidstnævntes forretning
1925, overtaget samme — der sideløbende omfat
ter slagtehus samt landtur — m. tilhørende ejen
dom f. egen regning 1930, genn. årene udvidet og
moderniseret forretningen; medl. af best. f. Slag
termesterforeningen f. Middelfart og Omegn s.
1951, næstformd. i samme s. 1954.
Adr. Ahøjrup pr. Brenderup F.
Firma: Ahøjrup Slagterforretning, Ahøjrup pr.
Brenderup F.

Larsen, Ole Cleyton, slagter; f. 14/5 1936, søn
af slagtermester Lars Christian Larsen, Vester
Hassing; udd. s. slagter h. slagtermester Lars
Knudsen, Åbybro 1952-56, p. t. indkaldt t. mili
tærtjeneste.

Larsen, Oliver, slagtermester; f. 12/2 1913 i
Nebsager, Bjerre Herred, Skanderborg amt, søn
af slagtermester Emil Larsen; g. 12/10 1939 m.
Kristine L., f. Sveidal; udd. h. slagtermester
Emil Larsen, Hurup, Thy 1927-31, svendeprøve
m. broncemedaille 1931, svend i Arhus 1931-37,
svend h. slagtermester P. Weilgaard, Holstebro
og pølsemager på Holstebro Andels-Svineslagteri,
Holstebro 1937-47, overtaget nuværende slagter
forretning i Hou — der sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, koge ri og salteri — 1947;
vareområde: kød og viktualier en detail fra bu
tik og vogn; medl. af best. f. Odder og Omegns
Slagtermesterforening s. 1952, næstformd. i sam
me s. 1955.
Adr. Hou.
Firma: Hou Slagterforretning v. O. Larsen,
Hou.
Larsen, Oluf Møller, slagtersvend; f. 5/8 1934,
søn af slagtermester Sofus Møller Larsen; g. m.
Tove L., f. Jensen; udd. s. pølsemager h. fade
ren, svendeprøve (Odense), ansat i faderens slag
terforretning i Odense m. henblik på sen. over
tagelse af samme.
Firma: Sofus Larsen & Søn, Slagterforretning,
Vesterbro 90, Odense.

Larsen, Oskar Helmer, slagtermester; f. 1/11
1918 i Aså, Hjørring amt, søn af murermester
Ingvard Larsen; g. 28/4 1943 m. Kamma L., f.
Andersen; udd. h. slagtermester Lars Larsen,
Vester Hassing 1933-37, svendebrev 1937, svend
1937-43, herunder svend i nuværende slagterfor
retning i Hjallerup 1940-43, overtaget samme —
der er grundlagt 1918 — 1943, udvidet forretnin
gen m. slagtehus m. pølsemageri, røgeri, salteri
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og kogeri 1946, opført nyt butikslokale 1954; vare
område: kød og viktualier samt dybfrosne varer
en detail.
Adr. Hjallerup.
Firma: Helmer Larsen, Slagtermester, Hjalle
rup.

Larsen, Otto, slagtermester; f. 21/9 1908 i
Kbhvn., søn af bestyrer Louis Larsen; g. 30/10
1937 m. Anne Marie L., f. Andersen; udi. h. slag
termester Sophus Arildsen’s Eftf., Kbhvn. 1926,
bestyrer h. onkelen slagtermester Laur. Petersen,
Brønshøj, overtaget sidstnævntes* forretning 1952.
Adr. Frederikssundsvej 152 B, Brønshøj.
Firma: Laur. Petersen’s Eftf., Slagterforretning,
Frederikssundsvej 175, Brønshøj.
Larsen, Otto Baagøe, slagtermester; f. 24/5 1895
i Nyborg, søn af gårdejer Hans Albert Larsen; g.
3/5 1931 m. Nanna B. L., f. Poulsen; udd. og vir
ket v. landvæsen, overtaget slagterforretning i
Odense 1932, grundlagt nuværende slagter- og
viktualieforretning — der sideløbende omfatter
pølsemageri — i egen nyopført ejendom i Odense
1937, optaget svigersønnen slagtermester Børge
Nielsen s. kompagnon i forretningen 1957.
Adr. Kochsgade 60, Odense.
Firma: O. Baagøe Larsen & Børge Nielsen,
Slagter- & Viktualieforretning, Kochsgade 60,
Odense.

Larsen, Rasmus Dalsgaard, slagtermester; f. 23/4
1919 i Odder, Arhus amt, søn af slagtermester
Alfred Larsen; g. 3/1 1945 m. Ydun L., f. Svoldgaard; udd. i faderens slagterforretning i Gylling
1934-38, svendeprøve m. broncemedaille 1938,
svend i lærevirksomheden 1938-45, overtaget sam
me — der er grundlagt af faderen 1922 og side
løbende omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1945, udvidet og moderniseret
forretningen 1955; vareområde: kød og viktualier
en detail fra butik og vogn; medl. af best. f. Østjydsk Slagtermesterforening.
Adr. Gylling.
Firma: Gylling Slagterforretning v. R. D. Lar
sen, Gylling.

S. M. Larsen
slagtermester
Odense

Larsen, Rex Carlo, slagtermester; f. 16/11 1915
i Kbhvn., søn af tømrer Hans Robert Larsen; g.
12/3 1939 m. Ellen L., f. Jørgensen; udd. h. slag
termester Alfred Werge, Kbhvn. 1932-36, svend h.
læremesteren t. 1937, bestyrer af læremesterens
filial Godthåbsvej 195, Kbhvn. F. 1937-52, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Kbhvn. 1952.
Adr. Degnestavnen 1, Kbhvn. NV.
Firma: Rex Larsen, Slagtermester, Hillerødgade 13, Kbhvn. N.

Larsen, Richard Marius, slagtermester; f. 24/10
1913 i Stenløse, Frederiksborg amt, søn af murer
mester H. P. Larsen; g. 9/8 1936 m. Tove L., f.
Hansen; udd. h. slagtermestrene Jens Nielsen,
Usserød, Axel Didrichsen, Stege og H. P. Han
sen, Masnedsund, overtaget sidstnævntes forret
ning 1954; medl. af best. f. Vordingborg og Om
egns Slagtermesterforening.
Adr. Købmagergade 5, Masnedsund pr. Vor
dingborg.
Firma: Rich. Larsen, Slagtermester, Købmager
gade 5, Masnedsund pr. Vordingborg.
Larsen, Robert Henry, slagtermester; f. 20/4
1903 i Hundested, Frederiksborg amt, søn af krea
turhandler Jens Peter Larsen; udi. h. slagter
mester Chr. Petersen, Hillerød 1922, svend h.
læremesteren t. 1924 og h. slagtermester Gudmar
Rasmussen, Birkerød 1924-27, derefter svend h.
slagtermester H. Chr. Hansen, Vanløse, sen. be
styrer af sidstnævntes filial i Brønshøj, overtaget
samme 1930.
Firma: Robert Larsen, Slagtermester, Bellahøjvej 124, Kbhvn. F.

Larsen, Sofus Møller, slagtermester; f. 10/11 1905
i Odense, søn af slagtermester Sofus Oluf Larsen-,
g. 30/10 1928 m. Else L., f. Nielsen; udd. h. fade
ren 1918-24, aflagt svendeprøve i Odense (godt og
propert udført arbejde), frekventeret Teknologisk
Institut, Kbhvn. 1925, svend h. faderen — der drev
slagterforretning i Odense i kompagni m. brode
ren slagtermester Vilhelm Larsen, hvilken star
tede konservesfabrik på Langeland 1934, indgået
i kompagni m. faderen 1934, overtaget forretnin-
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gen — der sideløbende omfatter pølsemageri —
f. egen regning efter faderens død 1942; hobby:
jagt og fiskeri.
Adr. Vesterbro 90, Odense.
Firma: Sofus Larsen & Søn, Slagterforretning,
Vesterbro 90, Odense.

Larsen, Svend Erik, slagtermester; f. 4/2 1926 i
Frederiksværk, søn af slagtermester Carl Hjal
mar Larsen; g. 21/9 1947 m. Ella Gerda L., f.
Poulsen; udd. h. faderen, svendebrev 1944, med
arbejder i faderens slagterforretning i Frederiks
værk, overtaget samme 1955.
Adr. Strandvejen 17, Frederiksværk.
Firma: Sv. E. Larsen, Slagtermester, Strand
vejen 17, Frederiksværk.
Larsen, Søren, slagtermester; f. 29/10 1896 i
Skærum, Hjørring amt, søn af købmand Hans
Christian Larsen; g. 16/8 1921 m. Maren Amalie
L., f. Christensen; udd. h. slagtermester Bertin
Jensen, Kvissel 1911-14, etabl. sig s. selvstændig
slagtermester 1926.
Adr. Kvissel.
Firma: Søren Larsen, Slagterforretning, Kvissel.
Larsen, Tage Nygaard, slagter; f. 24/3 1937, søn
af slagtermester Ejnar Martin Larsen; udd. i
faderens slagterforretning i Skagen m. henblik
på sen. optagelse i samme, p.t. indkaldt t. mili
tærtjeneste.
Firma: E. M. Larsen, Slagterforretning, Havne
vej 13, Skagen.
Larsen, V., slagtermester.
Firma: Sydthy Andels-Svineslagteri, Hurup,
Thy.

Larsen, Vagn, dlirektør; f. 17/9 1914 i Alborg,
søn af smedemester Niels Larsen; g. 4/11 1939 m.
Anne Lise L., f. Boa; realeksm. (Nørresundby
Realskole) 1931, udd. i J. D. Koopmann’s Svine
slagteri A/S, Alborg afd. 1931-35, frekventeret
Færgemann’s Handelshøjskole, Alborg, kontor
assistent i lærevirksomheden 1935-38, ansat i fir
maets Haderslev afd. 1938-39, i firmaets Silke

W. T. Larsen
direktør
Næstved

borg afd. 1939-46 og i firmaets Alborg afd. 194654, H.D. i regnskabsvæsen 1952, disponent i fir
maets Silkeborg afd.s konservesafd. 1954, studie
ophold i England og Irland 1956, direktør f. kon
servesafd. i J. D. Koopmann’s Svineslagteri A/S,
Silkeborg afd. 1956, direktør f. hele virksomheden
1958.
Adr. Jernbanevej 41, Silkeborg.
Firma: J. D. Koopmann’s Svineslagteri A/Sr
Silkeborg.
Larsen, Villiam Astrup, slagtermester; f. 24/9'
1910 i Roslev, Viborg amt, søn af tømrermester
Søren Larsen; g. 29/10 1942 m. Signe L., f. Jensen;
udd. h. slagtermester A. I. Nielsen, Roslev 192630, lærebrev 1930, svend i lærevirksomheden 193033, svend på Durup Eksportslagteri, Durup 193336, svend på Morsø Andelsslagteri, Nykøbing M.
1936-51, overtaget nuværende slagterforretning i
Roslev 1951, udvidet og moderniseret butik, pøl
semageri, røgeri, kogeri og salteri 1953; vareom
råde: kød og viktualier en detail.
Adr. Roslev.
Firma: V. Larsen, Slagtermester, Roslev.

Larsen, Willy Torp, direktør; f. 31/7 1910 i Tøl
løse, Holbæk amt, søn af købmand Viggo Larsen;
g. 5/8 1938 m. Dagny L., f. Pedersen; realeksm.
(Næstved Realskole) 1926, udd. i A/S J. D. Koop
mann’s Svineslagteri, Næstved, bogholder i lære
virksomheden 1946, direktør s. 1953.
Adr. Fixvej 13, Næstved.
Firma: A/S J. D. Koopmann’s Svineslagteri,
Næstved.
Larsson, Erik, slagtermester; f. 11/4 1923 i Gør
lev, Holbæk amt, søn af maskinarbejder Oscar
Larsson; g. 10/1 1943 m. Inge L., f. Lindegaard;
udd. h. slagtermester Peter Svendsen, Køge 193842, ansat h. broderen slagtermester Ake Larsson,
Køge og på Køge Andels-Svineslagteri, Køge, er
hvervet nuværende ejendom i Ølby Lyng pr.
Køge og grundlagt slagter- og viktualieforretning
i samme 1945, ombygget og moderniseret forret
ningen samt udvidet samme m. pølsemageri og
røgeri 1956.
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E. Larsson
slagtermester
Ølby Lyng

K. E. Lassen
slagtermester
Nødager

C. J. O. Lassen
slagtermester
Rønne

Adr. Ølby Lyng pr. Køge.
Firma: Erik Larsson, Slagtermester, Ølby Lyng
pr. Køge.
Larsson, Ake, slagtermester; f. 20/5 1912 i Fal
sterbo, Sverige, søn af maskinarbejder Oscar
Larsson; g. 8/7 1945 m. Margrethe L., f. Jensen;
udd. h. slagtermestrene Harald Hansen og Jens J.
Jensen, Gørlev, svendeprøve (slagtermester Aage
Hansen, Køge) 1930, svend h. slagtermester Peter
Svendsen, Køge 1931-40, overtaget slagtermester
Chr. Daldorph’s forretning i Køge 1940, erhver
vet den til forretningen hørende ejendom — der
ligesom forretningen har været i Daldorph’s
slægts eje fra grundlæggelsen 1787 t. 1940 — 1942.
Adr. Torvet 18, Køge.
Firma: Ake Larsson, Slagtermester, Torvet 18,
Køge.

Lassen, Charley Johannes Olsen, slagtermester;
f. 30/11 1905 i Rønne, søn af former Niels Marius
Mathias Lassen; udd. h. slagtermester E. Carl
sen, Rønne, svend h. læremesteren t. 1929, genn.
16 år ansat i pølsemageriet på Bornholms AndelsSvineslagteri, Rønne, genn. 12 år førstemand i
samme, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Rønne 1946; kasserer i Bornholms Slagtermester
forening s. 1956; genn. 11 år kasserer i Boldklub
ben »Viking«, Rønne, æresmedl. af samme.
Adr. St. Torvegade 9, Rønne.
Firma: Ch. Lassen, Slagtermester, St. Torve
gade 9, Rønne.

Lassen, Kurt Elmer, slagtermester; f. 4/5 1932 i
Tirstrup, Randers amt, søn af arbejdsmand Hol
ger Lassen; g. 26/7 1952 m. Signe Margrethe L., f.
Henriksen; udd. h. slagtermester Sigvard Jacob
sen, Balle 1946-50, svendebrev 1950, svend 195056, overtaget nuværende slagterforretning i Nød
ager pr. Kolind — der er grundlagt 1936 og side
løbende omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri
og kogeri — 1956; vareområde: kød og viktualier
en detail fra butik og vogn.
Adr. Nødager pr. Kolind.
Firma: Nødager Slagterforretning, Nødager pr.
Kolind.

N. M. Lassen
slagtermester
Randers

Lassen, Niels Jørgen, slagtermester; f. 1/2 1921
i Fole, Haderslev amt, søn af gårdejer Mathias
Lassen; g. 23/9 1950 m. Else L., f. Zimmer; udd.
h. slagtermester L. Madsen, Gram 1935-39, fre
kventeret Gram Handelsskole, svend bl. a. h.
slagtermestrene Sørensen, Holsted og Iversen,
Jels, bestyrer af Åbenrå Andels-Svineslagteri’s
filial i Haderslev 1947-52, efter filialens nedlæg
gelse løst næringsbrev og etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester m. butik og fremstilling af kød
varer i de tidl. filiallokaler.
Adr. Vandlingvej 31, Haderslev.
Firma: N. J. Lassen, Slagterforretning, Jom
frustien 2, Haderslev.
Lassen, Niels Møller, slagtermester; f. 1/8 1918 i
Randers, søn af smed Laurits Møller Lassen; g.
28/11 1943 m. Eva M. L., f. Christensen; udd. h.
slagtermester H. Hetebrügge, Randers 1934-38,
svendebrev 1938, svend 1938-45, etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Randers 1945, grundlagt
nuværende slagterforretning i Randers — der
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, salteri
og kogeri — 1951; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Valdemarsvej 1, Randers.
Firma: N. Møller, Kød & Pålæg, Valdemarsvej
3, Randers.
Lassen, Thomas Evan Pii, slagtermester; f. 14/2
1905 i Frederikshavn, søn af slagtermester Tho
mas Evan Lassen; g. 10/5 1934 m. Valborg L., f.
Madsen; udd. s. pølsemager i Norge 1920-24, svend
på Frederikshavn Andel's-Svine- & Kreaturslagteri, Frederikshavn og sen. bestyrer af sammes
udsalg i Frederikshavn, etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Frederikshavn 1936, overtaget
faderens slagterforretning i Frederikshavn —
der sideløbende omfatter skibsproviantering —
1946.
Adr. Danmarksgade 86, Frederikshavn.
Firma: Ths. Lassen, Slagterforretning, Danmarksgade 86, Frederikshavn.
Lassen, Vagn Kjær, slagtermester; f. 16/1 1921
i Kbhvn., søn af snedkermester Christian Lassen;
g. 16/9 1956 m. Ingrid L., f. Madsen; udd. h.
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T. E. P. Lassen
slagtermester
Frederikshavn

V. K. Lassen
slagtermester
Hjørring

H. Latsch
direktør
Gråsten

slagtermester Valdemar Kjær, Løkken 1935-39,
svend1 i A/S Skinkekoge riet »Hafnia«, Kbhvn. (ca.
1 år) og h. slagtermester Valdemar Kjær, Løkken
(ca. 2 år), bestyrer h. slagtermester Valdemar
Kjær, Hjørring s. 1946.
Adr. Østergade 33, Hjørring.
Firma: Valdemar Kjær, Slagterforretning,
Østergade 33, Hjørring.
Latsch, Henrik, direktør; f. 29/1 1929 i Gråsten,
Åbenrå amt, søn af eksportør Friedrich Latsch;
g. 11/9 1952 m. Anna Lise L., f. Pedersen; real
eksm. (Gråsten), udd. i handel i Union Korn- &
Foderstofimport A/S, Åbenrå, frekventeret Åben
rå Handelsskole samt skoler i London og Ham
burg, overtaget ledelsen af nuværende fjerkræ
slagteri i Gråsten — der omfatter en gros slagt
ning af fjerkræ og kaniner dels t. eksport t.
Europa, Afrika, Mellemøsten og Vestindien og
dels t. en gros salg på hjemmemarkedet samt ud
rugning af kyllinger i egen rugecentral — sam
men m. moderen fru Astrid Latsch efter fade
rens død 1951, opført nuværende slagteribygninger i Gråsten 1951, udvidet og moderniseret
samme 1957; medl. af best. f. Danske Private
Fj erkræslagteriers Sammenslutning.
Adr. Ahlefeldvej 47, Gråsten.
Firma: Gråsten Fjerkræslagteri, Ahlefeldvej
47-51, Gråsten.

Lau, Kai, slagtermester; f. 29/5 1914 i Nørre
Alslev, Maribo amt, søn af slagtermester Hein
rich Lau; g. 8/11 1939 m. Karen L., f. Schütt;
udd. h. slagtermester Arnold Jørgensen, Ønslev,
svend 1932, svend h. slagtermestrene J. P. Nielsen
og Oluf Stryhn — begge Kbhvn. Valby samt h.
slagtermester V. Christophersen, Kbhvn., etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Kbhvn. 1941, i
kompagni m. broderen slagtermester Otto Lau
grundlagt interessentskab og startet ny slagter
forretning i Brøndbyøster pr. Glostrup 1954.
Adr. Brøndbyøster Torv 2, Brøndbyøster pr.
Glostrup.
Firma: Brdr. Lau I/S, Slagterforretning, Brønd
byøster Torv 3-9, Brøndbyøster pr. Glostrup &
Jernbane Allé 97, Vanløse.

J. Lauersen
slagtermester
Århus

Lau, Otto, slagtermester; f. 28/10 1910 i Nørre
Alslev, Maribo amt, søn af slagtermester Hein
rich Lau; g. 15/5 1938 m. Agda L., f. Rath; udi.
h. onkelen slagtermester Edward Lau, Nørre Als
lev 1930, ansat h. slagtermester Schmidt, Kbhvn.
Valby 1932 og h. slagtermester Harry Thomsen,
Vanløse 1937, overtaget sidstnævntes forretning
1943, i kompagni m. broderen slagtermester Kai
Lau grundlagt interessentskab og startet ny slag
terforretning i Brøndbyøster pr. Glostrup 1954,
sideløbende indehaver af pølsemageri og røgeri.
Adr. Jernbane Allé 84, Vanløse.
Firma: Brdr. Lau I/S, Slagterforretning, Jern
bane Allé 97, Vanløse & Brøndbyøster Torv 3-9,
Brøndbyøster pr. Glostrup.
Lauersen, Jacobus, slagtermester; f. 5/4 1885 i
Fruering, Skanderborg amt, søn af gårdejer Jens
Lauersen; g. 19/8 1920 m. Ebba Magdalene L., f.
Kof oed; udd. h. slagtermester Harald Nisted,
Århus 1899-1903, svendebrev 1903, svend 1903-11,
mestersvend h. slagtermester Kempffe, Århus
1911-23, overtaget nuværende slagterforretning i
Århus — der sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1923, optaget sønnen
Ole Kofoed Lauersen s. kompagnon i forretnin
gen 1957; vareområde: kød og viktualier en de
tail; tildelt Arhus Slagtermesterforening’s guld
nål f. 25 års medlemskab.
Adr. Sjællandsgade 67, Århus.
Firma: J. Lauersen, Slagtermester, Sjællands
gade 67, Århus.

Lauersen, Ole Kofoed, slagtermester; f. 23/7
1933 i Århus, søn af slagtermester Jacobus Lau
ersen; udd. h. faderen 1947-51, svend bl. a. i A/S
Slagteriernes Central, Kbhvn. (4 år) 1951-57, op
taget s. kompagnon i faderens slagterforretning i
Århus 1957; vareområde: kød og viktualier en
detail.
Adr. Sjæll'andsgade 67, Århus.
Firma: J. Lauersen, Slagtermester, Sjæll'ands
gade 67, Århus.
Laugesen, Jens Martinus, slagtermester.
Firma: Jens M. Laugesen, Slagterforretning,
Tornemark pr. Sandved.
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E. Lauridsen
slagter
Ejstrupholm

B. R. Lauritsen
slagtermester
Kolding

H. G. Lauridsen
slagtermester
Valby

Lauridsen, Ejnar, slagter; f. 3/2 1936, nevø t.
slagtermester Emanuel Harring, Ejstrupholm;
udd. dels h. sidstnævnte og dels h. slagtermester
Søren Nielsen, Rask Mølle 1951-55, frekventeret
Horsens tekniske Skole, svendeprøve m. sølvmedaille, medarbejder i slagtermester Emanuel
Harring’s forretning i Ejstrupholm s. 1957.
Firma: E. Harring, Slagterforretning, Ejstrup
holm.
Lauridsen, Hans Gerhard, slagtermester; f. 26/6
1902 i Vålse, Maribo amt, søn af arbejdsmand
Søren Eske Lauridsen; g. 1/12 1948 m. Ingrid L.,
f. Nielsen; udi. h. slagtermester Th. Jacobsen,
Lem 1923, svend bl. a. h. onkelen slagtermester
Holger Lauridsen, Mariager samt h. slagterme
strene Chr. Beiter, Skjern, Poul Olsen, Hellerup
(13 år) og M. Thrane, Kbhvn., etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Valby 1949.
Adr. Vigerslevvej 99, Kbhvn. Valby.
Firma: Vigerslev Kødforsyning, Vigerslevvej
150, Kbhvn. Valby.

Lauritsen, Bernhard Roager, slagtermester; f.
24/8 1912 i Kolding, søn af slagtermester Hans
Roager Lauritsen; g. 10/2 1935 m. Martha L., f.
Rasmussen; udd. h. slagtermester Bonde, Kolding
1925-29, svendeprøve m. diplom f. snitfri hudeaftagning (Kolding), svend h. slagtermestrene
Mikkelsen, Middelfart og Brdr. Nielsen, Roskilde
(4 år), etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Kolding 1934, genn. årene udvidet og modernise
ret forretningen — der omfatter butik og pølse
mageri; hobby: smalfilm.
Adr. Slotsgade 11, Kolding.
Firma: Slotsgades Slagterforretning v. Bernh.
Roager Lauritsen, Slotsgade 11, Kolding.

Lauritsen, Frode Allerslev, slagtermester; f.
21/11 1932 i Kolding, søn af slagtermester Niels
Peter Lauritsen; g. 6/10 1956 m. Ingelise L., f.
Beierholm; realeksm., udd. h. faderen 1948-52,
svendeprøve (Kolding), frekventeret Teknologisk
Institut, Kbhvn. 1954, svend h. faderen og h.
slagtermestrene Jochumsen & Co., Kolding,

K. R. Lauritsen
slagter
Kolding

grundlagt nuværende slagterforretning i Kol
ding — der omfatter butik og pølsemageri —
1955; hobby: fodbold.
Adr. Drammensvej 8, Kolding.
Firma: Rosenhavens Slagterforretning v. Frode
Allerslev Lauritsen, Suomivej 3, Kolding.
Lauritsen, Knud Roager, slagter; f. 1/7 1935 i
Kolding, søn af slagtermester Bernhard Roager
Lauritsen; udd. s. slagter h. slagtermester Ebbe
sen, Juelsminde, svendeprøve m. diplom f. snit
fri hudeaftagning (h. faderen i Kolding), præli
minæreksamen.
Firma: Slotsgades Slagterforretning v. Bernh.
Roager Lauritsen, Slotsgade 11, Kolding.

Lauritsen, Niels Peter, slagtermester; f. 4/11
1908 i Kolding, søn af slagtermester Hans Roager
Lauritsen; g. 10/11 1929 m. Viola L., f. Allerslev;
udd. h. slagtermester N. J. Kloster, Kolding 192226, svendeprøve (Kolding), frekventeret Tekno
logisk Institut, Kbhvn. 1927, svend h. slagter
mester Krovi, Ribe, h. læremesteren og h. slag
termester H. Petersen, Gørding, overtaget slag
termestrene Brdr. Hansen’s forretning i Kolding
— der er grundlagt af faderen 1904 og omfatter
butik og pølsemageri — 1929; medl. af best. f.
Slagtermesterforeningen f. Kolding og Omegn
1945-50; hobby: fodbold.
Adr. Søndergade 15, Kolding.
Firma: N. P. Lauritsen, Slagterforretning, Søn
dergade 15, Kolding.
Laursen, Alfred, slagtermester; opkøber bl. a.
f. sønnen slagtermester William Laursen, Vejle.
Firma: Alfred Laursen, Slagtermester, Nederbro pr. Vejle.
Laursen, Gunnar, slagtermester; f. 14/8 1926 i
Sandholt-Lyndelse sogn, Svendborg amt, søn af
husmand Rasmus Laursen; g. 18/7 1953 m. Tove
L., f. Sørensen; udd. h. slagtermester Aage Han
sen, Øster Hæsinge 1940-44, svendebrev 1944,
svend 1944-53, overtaget nuværende slagterfor
retning i Hasselager — der er grundlagt 1926 —
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I. M. Laursen
slagtermester
Randers

K. Laursen
slagtermester
Ikast

K. H. Laursen
slagtermester
Arhus

1953, indrettet nyt butikslokale, pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri 1954; vareområde: kød
og viktualier en detail fra butik og vogn.
Adr. Hasselager.
Firma: Hasselager Slagterforretning v. G.
Laursen, Hasselager.

Laursen, Ingvard Marinus, slagtermester; f. 21/9
1918 i Auning, Randers amt, søn af savskærer
Christian Laursen; g. 25/12 1939 m. Inger Marie
L., f. Jørgensen; udd. h. slagtermester B. Hen
ningsen, Langå 1933-37, svendebrev 1937, svend
1937-51, overtaget nuværende slagterforretning i
Randers — der er grundlagt 1936 og sideløbende
omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
1951; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Stjemevej 35, Randers.
Firma: Ingv. Laursen, Slagtermester, Lorentzgade 2, Randers.
Laursen, Karl Henry, slagtermester; f. 31/5
1920 i Arhus; g. 17/9 1949 m. Helle L., f. Suder;
udd. h. slagtermester Harry Hansen, Arhus 193539, svendebrev 1939, svend 1939-54, grundlagt nu
værende slagterforretning i Arhus — der side
løbende omfatter pølsemageri, røgeri, salteri og
kogeri — 1954; vareområde: kød og viktualier en
detail samt dybfrosne varer fra konservator.
Adr. Rosenvangs Allé 2, Arhus.
Firma: K. H. Laursen, Slagterforretning, Ro
senvangs Allé 2, Arhus.
Laursen, Knud, slagtermester; f. 23/12 1914 i
Vejle, søn af slagtermester Alfred Laursen; g.
2/1 1938 m. Lydia L., f. Hermansen; udd. i fade
rens slagterforretning i Vejle 1928-32, svende
prøve (Vejle), frekventeret Teknologisk Institut,
Vejle, svend i lære virksomheden, bestyrer af
samme 1936, overtaget forretningen f. egen reg
ning 1949; skuemester v. svendeprøver s. 1956;
hobby: jagt.
Adr. Sønderbrogade. 41, Vejle.
Firma: Knud Laursen, Slagtermester, Sønder
brogade 41, Vejle.

S. E. Laursen
slagtermester
Kbhvn. F.

Laursen, Kristian, slagtermester; f. 16/5 1914 i
Bording, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Peder
Laursen; g. 22/1 1939 m. Iris L., f. Laursen; udd.
h. slagtermester Ole Skov, Ikast 1931-35, frekven
teret Ikast tekniske Skole, svend bl. a. h. slagter
mester Nielsen Kusk, Ikast, bestyrer af nuvæ
rende slagterforretning i Ikast 1938-41, løst næ
ringsbrev og overtaget samme — der omfatter
butik og pølsemageri — 1941, genn. årene ombyg
get og moderniseret forretningen.
Adr. Vestergade 9, Ikast.
Firma: K. Laursen, Slagterforretning, Vester
gade 9, Ikast.

Laursen, Laurids Nikolaj, slagtermester; f. 1/7
1881 i Lem, Viborg amt, søn af gårdejer Nikolaj
Laursen; g. 19/1 1904 m. Agnes L., f. Andersen;
udd. h. slagtermester Hans Nielsen, Mejrup pr.
Holstebro 1895-97, svend 1897-1900, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Lem 1900, overtaget
slagterforretning i Brårup 1938, grundlagt slag
terforretning i Skive 1947, afhændet samme t.
sønnen Ove Richardt Laursen 1954; genn. en år
række kasserer i Skive og Omegns Slagtermester
forening, æresmedl. af samme 1956.
Adr. Grønnegade 22, Skive.
Laursen, Leo Martin, slagtermester; f. 2/2 1909
i Arhus; g. 18/11 1933 m. Ragnhild L., f. Pedersen;
udd. h. slagtermester Anton Ovesen, Arhus 192327, svendebrev 1927, mestersvend og prokurist i
lære virksomheden 1927-49, svend bl. a. h. slagter
mester Anker Lind, Arhus 1949-51, overtaget nu
værende slagterforretning i Arhus — der side
løbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri — 1951; vareområde: kød og viktualier en
detail.
Adr. Niels Juels Gade 81, Arhus.
Firma: Leo Laursen, Slagterforretning, Niels
Juels Gade 81, Arhus.
Laursen, Oluf, slagtermester; f. 23/9 1915 i Hol
bæk, søn af pølsemager Marinus Laursen; g. 17/2
1937 m. Grete L., f. Nielsen; udd. h. slagtermester
Niels Olsen, Frdbg., ansat h. slagtermester Lind-
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S. F. Laursen
slagtermester
Randers

V.

N. Laursen
slagtermester
Alborg

F. L. Levin
slagtermester
Ulbølle

H. Levin
slagtermester
Odense

berg Andersen, Kbhvn. 1936-45, etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Kbhvn. 1953.
Adr. Tomsgårdsvej 46, Kbhvn. NV.
Firma: Oluf Laursen, Slagtermester, Vibevej
41, Kbhvn. NV.

samme — der er grundlagt i Kbhvn. 1901 og flyt
tet t. nuværende adresse på Frdbg. 1906 — 1928.
Adr. Nandrupsvej 2, Kbhvn. F.
Firma: Laursen’s Kødudsalg, Nyelandsvej 48,
Kbhvn. F.

Laursen, Ove Richardt, slagtermester; f. 23/3
1906 i Lem, Viborg amt, søn af slagtermester
Laurids Nikolaj Laursen; g. 6/11 1938 m. Henny
L., f. Nielsen; udd. dels h. faderen og dels h.
slagtermester Mads Pedersen, Alestrup 1921-25,
svendebrev 1925, svend 1925-54, overtaget nuvæ
rende slagterforretning i Skive — der er grund
lagt af faderen og sideløbende omfatter pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri — 1954, udvidet
og moderniseret virksomheden 1955; vareområ
de: kød og viktualier en detail.
Adr. Holstebrovej 66, Skive.
Firma: Grønnegades Slagterforretning v. O.
Laursen, Grønnegade 22, Skive.

Laursen, Svend Folmer, slagtermester; f. 4/12
1919 i Randers, søn af motorfører v. RandersHadsund Jernbane Erik Ejner Laursen; g. 4/7
1943 m. Ada Hildur L., f. Danielsen; udd. h.
slagtermester Th. Høppner, Hadsund 1934-38,
svendeprøve m. broncemedaille 1938, svend 193848, svend h. slagtermester Carl Buch, Randers
1948-53, overtaget nuværende slagterforretning i
Randers — der er grundlagt 1950 og sideløbende
omfatter pølsemageri, røgeri kogeri og salteri —
1953; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Ymersvej 46, Randers.
Firma: Svend Laursen, Slagtermester, Mariagervej 93, Randers.

Laursen, Svend Aage Morten, slagtermester;
f. 11/9 1914 i Brørup, Vejle amt, søn af restau
ratør Christian Laursen; g. 15/4 1938 m. Edith
L., f. Kildahl Christensen; udd. h. slagtermester
Harald Nisted, Arhus 1929-33, svendebrev 1933,
svend i lærevirksomheden 1933-34 og h. slagter
mester Anker Lind, Århus 1935-36, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Arhus 1935, overtaget
nuværende slagterforretning i Hinnerup 1948,
genn. årene moderniseret butikslokalerne og ind
rettet moderne slagtehus, pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri samt fryseboks; vareområde:
kød og viktualier en detail fra butik og 2 vogne;
formd. f. Hinnerup Håndværker- og Borgerfor
ening.
Adr. Storegade 36, Hinnerup.
Firma: Sv. Aa. Laursen, Slagtermester, Store
gade 36, Hinnerup.
Laursen, Svend Erik, slagtermester; f. 13/8 1905
i Kbhvn., søn af slagtermester Marius Laursen1;
g. 9/12 1934 m. Grethe L., f. Andersen; udd. i
faderens slagterforretning på Frdbg., overtaget

Laursen, Vagn Nørgaard, slagtermester; f. 13/10
1926 i Gamtofte, Odense amt, søn af købmand
Julius Christian Laursen; g. 26/12 1953 m. Vera
N. L., f. Pedersen; udd. h. slagtermestrene Chr.
Rasmussen & Søn, Assens 1941-45, frekventeret
Assens Slagterfagskole, svendeprøve m. ros 1945,
overtaget nuværende slagterforretning i Alborg
— der sideløbende omfatter pølsemageri og røge
ri — 1952, sideløbende overtaget slagterforret
ningen, Reberbansgade 16 B, Alborg 1956; vare
område: kød og viktualier en detail.
Adr. Poul Buås Vej 29, Alborg.
Firma: Vagn Nørgaard, Slagtermester, Henning
Smiths Vej 21 & Reberbansgade 16 B, Alborg.
Laursen, William, slagtermester; f. 15/11 1901 i
Vejle, søn af slagtermester Alfred Laursen; g.
17/3 1946 m. Kirsten L., f. Christensen; udd. dels
h. faderen og dels h. slagtermester Axel Hansen,
Esbjerg 1915-19, svendeprøve (Esbjerg), svend i
faderens slagterforretning i Vejle, bestyrer af
samme s. 1921, overtaget slagtermester Hammerum’s forretning i Vejle 1936, overtaget slagter
mester Ejn. Andersen’s forretning i Vejle 1939;
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revisor i Vejle Slagtermesterforening, medl. af
slagtermestrenes tarmudvalg, Vejle.
Adr. Koldingvej 49, Vejle.
Firma: William Laursen, Slagtermester, Nørre
gade 14, Vejle.
Leger, Erik, slagtermester; f. 1/2 1918 i Kbhvn.,
søn af slagtersvend Sofus Frederik Leger; g. 1944
m. Elly L., f. Olsen; udi. h. slagtermester Oluf
Michelsen, Kbhvn. 1936, svend bl. a. h. slagter
mester G. Henriksen, Husum (7 år), overtaget
forpagtningen af sidstnævntes forretning 1954.
Adr. Sallingvej 52, Kbhvn. F.
Firma: G. Henriksen, Slagterforretning, Islevhusvej 35, Brønshøj.
Lenzberg, Paul, direktør; f. 25/2 1901 i Wien,
Østrig.
Adr. Tagesminde vej 8, Gentofte.
Firma: Plumrose A/S, Sankt Annæ Plads 26,
Kbhvn. K.

Levin, Erik Jonny, slagtermester; f. 30/7 1932
i Fåborg, søn af slagtermester Jonny Levin; g.
4/2 1956 m. Vera L., f. Nielsen; udd. h. faderen
1946-50, pølsemager bl. a. i Norge, i kompagni
m. broderen slagtermester Palle Levin forpagtet
faderens slagterforretning i Kalundborg 1955.
Firma: Brdr. Levin, Slagterforretning, Kordilgade 60, Kalundborg.
Levin, Frank Leo, slagtermester; f. 28/5 1920
i Fåborg, søn af slagtermester Mouritz Levin;
g. 23/2 1947 m. Elsa L., f. Mortensen; udd. h.
faderen 1934-38, svendeprøve (Fåborg), svend h.
faderen og broderen slagtermester Heino Levin,
Fåborg, drevet handel m. levende kreaturer, i
kompagni m. søsteren frk. Ilse Levin overtaget
slagtermester Franke’s forretning i Svendborg
1951, overtaget slagtermester G. Bach Jensen’s
forretning i Ulbølle — der sideløbende omfatter
slagtehus og pølsemageri samt »kødtur« — 1956.
Adr. Ulbølle.
Firma: Ulbølle Slagterforretning v. Frank Le
vin, Ulbølle.
Levin, Henry, slagtermester; f. 24/4 1918 i Få
borg, søn af slagtermester Herman1 A. Levin; g.
19/9 1940 m. Else L., f. Hansen; mellemskoleeksm., udd. dels h. slagtermestrene Brdr. Levin,
Fåborg 1933-34 og dels h. slagtermester Emil
Hansen, Odense 1934-37, svendeprøve m. udmær
kelse 1937, svend bl. a. h. slagtermester Emil
Hansen, Odense, overtaget nuværende slagter
forretning i Odense 1939; medl. af best. f. Slag
termesterforeningen f. Odense og Omegn s. 1941,
formd. f. samme s. 1952, medl. af best. f. Danske
Slagtermestres Landsforening s. 1953, medl. af
best. f. A/S Odense off. Slagtehuse, Odense s.
1951 og f. Slagtermestrenes Tarmsalg, Odense s.
1957, till. medl. af best. f. Slagtermestrenes Stif
telse, Odense.
Adr. Hjallesevej 12, Odense.
Firma: Henry Levin, Slagtermester, Hjallese
vej 12, Odense.

Levin, Jonny, slagtermester; f. 30/12 1912 i Få
borg, søn! af slagtermester Ivan Levin; g. 14/2
1934 m. Else L., f. Jensen; udd. h. faderen 192630, drevet landforretning i Fåborg opland og i
Bregninge, Holbæk amt, drevet slagterforretning
i Svinninge 1937-40, kreaturhandler 1940-47, dre
vet slagterforretning i Gørlev 1947-51, indehaver
af Ruds-Vedby Kro, Ruds-Vedby 1951-56, overta
get nuværende slagterforretning i Kalundborg og
bortforpagtet samme t. sønnerne Palle og Erik
Jonny Le vin 1956.
Adr. Esbern Snares Vej 31, Kalundborg.
Firma: Brdr. Levin, Slagterforretning, Kordilgade 60, Kalundborg.
Levin, Palle, slagtermester; f. 5/3 1934 i Fåborg,
søn af slagtermester Jonny Levin; g. 13/8 1955
m. Tove L., f. Hegelund; udd. dels h. faderen
og dels h. slagtermester Poul Nyrup Jensen,
Hørve 1948-52, svend h. slagtermester Herrn.
Christensen, Holbæk, i kompagni m. broderen
slagtermester Erik Jonny Le vin forpagtet fade
rens slagterforretning i Kalundborg 1955.
Firma: Brdr. Levin, Slagterforretning, Kordilgade 60, Kalundborg.
Lind, Anker Ravnsø, slagtermester; f. 27/10
1909 i Arhus; g. 15/11 1936 m. Carla L., f. Søren
sen; udd. h. slagtermester P. C. Jensen, Arhus
1924-28, svendebrev 1928, svend 1928-34, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Arhus 1934,
overtaget nuværende slagterforretning i Arhus
— der er grundlagt 1890 og sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1936,
sideløbende overtaget læremesterens slagterfor
retning Nørregade 12, Århus — der videreføres
u. det gamle firmanavn — 1957; vareområde: kød
og viktualier; sekretær i Arhus Slagtermester
forening 1938-48, oldermd. f. Arhus Slagterlaug
s. 1954, skuemester v. svendeprøver, medl. af
slagtehusrådet i Arhus og af udvalget f. Arhus
tekniske Skole.
Adr. Bruunsgade 53, Århus.
Firma: Ankers Kødudsalg, Bruunsgade 53, Ar
hus.

Lind, Ejvind, slagtermester; f. 2/3 1926 i Al
borg, søn af maskinmester Jørgen Peder Lind;
g. 6/4 1950 m. Jonna Birgit L., f. Jensen; udd. h.
slagtermester Lauritz Sørensen, Alborg 1943-47,
frekventeret Ålborg Slagterfagskole, svendebrev
1947, svend bl. a. i Sverige (2 år) 1947-55, over
taget nuværende slagterforretning i Alborg —
der sideløbende omfatter pølsemageri, kogeri,
salteri og røgeri — 1955; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Samsøgade 5, Alborg.
Firma: Ejvind Lind, Slagterforretning, Hj. af
Bogøgade og Færøgade, Alborg.
Lindberg, Carl, slagtermester; f. 9/11 1900 i
Ribe, søn af gasværksbestyrer Madfe Lindberg;
g. 5/6 1927 m. Helga L., f. Olesen; udd. h. slagter
mester Loff, Ribe 1914-18, frekventeret Ribe tek-

A. R. Lind
slagtermester
Arhus

A. B. Lindhardsen
slagtermester

E. Lind
slagtermester
Alborg

Stokkemarke

niske Skole, svend bl. a. h. slagtermestrene Axel
Hansen, Esbjerg, Pacharzina, Esbjerg og Vald.
Jensen, Silkeborg, løst næringsbrev og etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Askov pr. Vejen
1926, genn. årene ombygget og moderniseret for
retningen — der omfatter butik, pølsemageri og
slagtehus; genn. ca. 10 år kasserer i Sydjydsk
Slagtermesterforening.
Adr. Askov pr. Vejen.
Firma: Carl Lindberg, Slagterforretning, Askov
pr. Vejen.

Lindhardsen, Alfred Baldur, slagtermester; f.
9/11 1889 i Stokkemarke, søn af slagtermester
Jørgen Lindhardsen; g. 14/11 1914 m. Ida L., f.
Skafte; udd. h. faderen 1905-09, svend h. slagter
mester H. P. Olsen, Brandstrup (2 år), derefter
svend og sen. kompagnon i faderens slagterfor
retning i Stokkemarke, overtaget samme 1920;
genn. ca. 15 år medl. af best. f. Maribo og Om
egns Slagtermesterforening, genn. ca. 10 år skue
mester f. samme.
Adr. Stokkemarke.
Firma: A. Lindhardsen & Søn, Slagterforret
ning, Stokkemarke.
Lindhardsen, Børge, slagtermester; f. 11/2 1923
i Abed, Stokkemarke sogn, Maribo amt, søn af
slagtermester Gerhard Gottlieb Lindhardsen; g.
9/9 1953 m. Inge L., f. Kofoed Hansen; udd. h.
slagtermester Alfr. Lindhardsen, Stokkemarke
1937-41, svend h. læremesteren, h. slagtermester
Heinr. Schwartz, Kbhvn. og h. slagtermester
Poulsen, Hjelm, overtaget faderens slagterforret
ning i Nørreballe 1956.
Adr. Nørreballe.
Firma: Børge Lindhardsen, Slagtermester,
Nørreballe.

Lindhardsen, Gerhard Gottlieb, slagtermester;
f. 11/11 1903 i Stokkemarke, Maribo amt, søn af
slagtermester H. J. Lindhardsen; g. 7/1 1923 m.
Agnes Sofie L., f. Johansen; udd. h. broderen
slagtermester Alfred Lindhardsen, Stokkemarke
1917-21, svend h. slagtermester Hartmann, Nørre
balle 1921-27, etabl. sig s. selvstændig slagter

B. Lindhardsen
slagtermester
Nørreballe

mester i Nørreballe 1927; formd. f. Maribo og
Omegns Slagtermesterforening 1946, medl. af
hovedbest. f. Danske Slagtermestres Landsfor
ening 1947-53.
Adr. Nørreballe.

Lindhardsen, Jørgen, slagtermester; f. 20/5 1913
i Skørringe, Maribo amt, søn af slagtermester
Rasmus Andreas Lindhardsen; g. 27/9 1936 m. Ka
ren L., f. Petersen; udd. h. faderen 1930-34, svend
h. slagtermestrene Carl Fugl, Nøbbet og Alfr.
Lindhardsen, Stokkemarke, kompagnon h. fade
ren t. 1951, derefter selvstændig slagtermester i
Skørringe.
Adr. Skørringe pr. Ryde.
Firma: Jørgen Lindhardsen, Slagtermester,
Skørringe pr. Ryde.
Lindhardsen, Peter, slagtermester; f. 23/4 1925
i Stokkemarke, Maribo amt, søn af slagtermester
Alfred Baldur Lindhardsen; udd. h. faderen 193943, svend h. slagtermestrene Laugesen, Torne
mark og Herrn. Jacobsen, Haslev samt h. fade
ren, optaget s. kompagnon i sidstnævntes slagter
forretning i Stokkemarke 1953.
Adr. Stokkemarke.
Firma: A. Lindhardsen & Søn, Slagterforret
ning, Stokkemarke.

Lindhardsen, Rasmus Andreas, slagtermester;
f. 7/12 1885 i Holeby, Maribo amt, søn af slagter
mester Jørgen Lindhardsen; g. 18/6 1911 m. Dag
mar L., f. Hansen; udd. h. faderen 1899-1903,
svend h. slagtermester H. P. Olsen, Brandstrup,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Skør
ringe 1911.
Adr. Skørringe pr. Ryde.
Firma: R. Lindhardsen, Slagtermester, Skør
ringe pr. Ryde.

Lindholm, Boy, slagteridirektør; f. 19/4 1910 i
Herning, søn af kasserer Hans Lindholm; g. 9/12
1934 m. Nelly L., f. Engedal; udd. på Herning
Svineslagteri, Herning og på Skjern Svineslag
teri, Skjern, bogholder på Herning Svineslagteri,
Herning, direktør f. Skjern Svineslagteri, Skjern
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— der omfatter svine- og kreaturslagteri samt
pølsefabrik — 1947, sideløbende direktør f. Kødfoderfabrikken »Vestjyden«, Rindum pr. Ring
købing.
Adr. Nygade, Skjern.
Firma: Skjern Svineslagteri, Skjern.

ver fortsat en gros handel m. grise og kreaturer
bl. a. t. eksport; formd. f. Slagtermesterforeningen f. Nordthy s. 1955.
Adr. Hillerslev.
Firma: Jens Lucassen, Slagter, Hillerslev.

Lorentsen, Henry Christian Marius, slagter
mester; f. 6/8 1914 i Vester Assels, Thisted amt,
søn af slagtermester Jens Christian Lorentsen;
g. 1/11 1936 m. Marie L., f. Christensen; udi. h.
slagtermester N. C. Christensen, Nykøbing M.
1934, frekventeret Teknologisk Institut, Kbhvn.,
svend h. slagtermestrene Poul Pedersen, Maribo
og Carl Jensen, Nakskov, etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Frøslev pr. Nykøbing M. 1936,
flyttet forretningen — der sideløbende omfatter
slagteri — t. egen ejendom i Frøslev 1939; medl.
af best. f. Nykøbing M. Slagtermesterforening.
Adr. Frøslev pr. Nykøbing M.
Firma: Henry Lorentsen, Slagtermester, Frøs
lev pr. Nykøbing M.

Ludvigsen, Frederik, slagtermester; f. 28/7 1911
i Padborg, Åbenrå amt, søn af gæstgiver Nicolai
Ludvigsen; g. 6/7 1937 m. Christine L., f. Jør
gensen; udd. h. salgtermester Hans Th. Stolzenburg, Åbenrå 1926-30, frekventeret Åbenrå tek
niske Skole, svend bl. a. h. læremesteren og h.
slagtermestrene Kåring, Padborg og Fritz Hilbig,
Åbenrå, genn. 13 år bestyrer af Åbenrå AndelsSvineslagteri’s udsalg, Åbenrå, overtaget nuvæ
rende slagterforretning i Brørup — der omfatter
butik og pølsemageri — efter slagtermestrene
E. Parelius og H. Petersen 1944, genn. årene om
bygget og moderniseret samme; medl. af best. f.
Sydjydsk Slagtermesterforening.
Adr. Søndergade 2, Brørup.
Firma: F. Ludvigsen, Slagterforretning, Søn
dergade 2, Brørup.

Lorenzen, Hans, slagtermester; f. 7/3 1915 i Bov,
Åbenrå amt, søn af gæstgiver Johannes Bjørn
Lorenzen; g. 30/3 1944 m. Christel L., f. Peter
sen; udd. h. slagtermester Erik Petersen, Tønder
1930-34, frekventeret Tønder tekniske Skole,
svend og sen. pølsemester på Tønder Andels
slagteri, Tønder, løst næringsbrev og etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Sønderborg 1944,
opført nuværende moderne slagterforretning i
Sønderborg — der omfatter butik og pølsemageri
— 1949.
Adr. Alsgade 39, Sønderborg.
Firma: Hans Lorenzen, Slagtermester, Alsgade
39, Sønderborg.

Lucassen, Jens, slagtermester; f. 3/5 1913 i
Hundstrup sogn, Thisted amt, søn af landmand
Lucas Lucassen; g. 25/9 1949 m. Astrid L., f.
Sunesen; udi. h. slagtermester Jens Bisgaard,
Nors 1939, etabl. sig s. selvstændig slagtermester
i Hillerslev 1940, afhændet forretningen 1957, dri

34

Ludwig, J., direktør.
Firma: Triton, Dansk Slagterimaskin-Industri
A/S, Howitzvej 57, Kbhvn. F.
Lund, Carl Andreas Pedersen, slagtermester;
f. 17/4 1903 i Middelfart, søn af slagtermester
Peter Christian Pedersen Lund; g. 20/11 1927 m.
Else L., f. Krugmann; udd. i faderens slagter
forretning i Middelfart 1917-21, frekventeret slag
terskole i Leipzig, svend på pølsefabrik i Braunsweig, frekventeret Teknologisk Institut, Kbhvn.
1924-25, iøvrigt svend i lærevirksomheden — der
af faderen blev afhændet t. Kolding AndelsSvineslagteri, Kolding 1931, bestyrer af forret
ningen f. nævnte andelsslagteri 1931-51, tilbage
købt forretningen — der sideløbende omfatter
moderne pølsemageri — 1951, optaget sønnen
Carl Herbert Lund s. kompagnon i forretningen
1955; genn. ca. 5 år medl. af best. f. og kasserer
i Slagtermesterforen'ingen f. Middelfart og Om
egn.
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Adr. Algade 30, Middelfart.
Firma: Carl Lund, Slagtermester, Torvet, Mid
delfart.

Lund, Carl Henry, slagtermester; f. 17/9 1910 i
Fredericia, søn af stenhugger Carl Otto Sigvard
Lund; g. 1938 m. Ulla L., f. Jacobsen; udd. h.
slagtermester Grundt, Fredericia 1924-28, svende
prøve m. udmærkelse (Fredericia), svend i Dan
mark, Norge, Sverige, Tyskland og Finland, på
begyndt landhandel fra vogn 1938, overtaget
slagtermester Petersen’s nedlagte forretning i
Fredericia — der sideløbende omfatter pølsema
geri — 1942; revisor i Fredericia Slagtermester
forening s. 1952; hobby: kunstmaling.
Adr. Nørrebrogade 71, Fredericia.
Firma: Henry Lund, Slagtermester, Nørrebro
gade 71, Fredericia.
Lund, Carl Herbert, slagtermester; f. 9/9 1928
i Middelfart, søn af slagtermester Carl Andreas
Pedersen Lund; g. 14/1 1955 m. Grethe L., f.
Christiansen; præliminæreksm., udd. h. slagter
mester Eriksen, Brande 1946-50, aflagt svende
prøve (meget godt og propert udført arbejde),
frekventeret Teknologisk Institut, Kbhvn. 1954,
iøvrigt svend i faderens slagterforretning i Mid
delfart, optaget s. kompagnon i samme 1955; medl.
af best. f. Slagtermesterforeningen f. Middelfart
og Omegn s. 1956; hobby: dekorationskunst i
fedt.
Adr. Nytofte 31, Middelfart.
Firma: Carl Lund, Slagtermester, Torvet, Mid
delfart.

Lund, Carl Pedersen, slagtermester, kreatur
handler; f. 2/7 1885 i Kauslunde sogn, Odense
amt, søn af slagtermester Anders Pedersen Lund;
g. 27/9 1911 m. Marie L., f. Andersen; udd. i fa
derens slagterforretning i Kauslunde, efter fade
rens død 1906 overtaget og videreført samme i
kompagni m. moderen, eneindehaver af forret
ningen s. 1911, overdraget samme t. sønnen Paul
Edvard Lund 1945, derefter udelukkende drevet
handel m. levende kreaturer; formd. f. Slagter

C. P. Lund
slagtermester,
kreaturhandler
Kauslunde

mesterforeningen f. Middelfart og Omegn 194145, æresmedl. af samme s. 1955.
Adr. Kauslunde.
Firma: Carl Lund, Slagtermester, Kauslunde.
Lund, Ejnar Frøsig, forretningsfører; f. 11/9’
1934 i Esbjerg, søn af slagtermester Martin Frø
sig Lund; udd. dels h. faderen og dels h. slagter
mester Henry Hansen, Esbjerg, svendeprøve 1954,
medarbejder i faderens slagter- og viktualiefor
retning i Gentofte, forretningsfører i samme s.
1956.
Adr. Roskildevej 163, Hillerød.
Firma: Martin Lund, Slagter- & Viktualiefor
retning, Lyngbyvej 343, Gentofte.
Lund, Ernst Erik, forretningsbestyrer; f. 29/91909 i Jægerspris, Frederiksborg amt, søn af
slagtermester Johan M. Lund; g. 15/7 1934 m.
Ellen L., f. Pedersen; udd. h. slagtermester Viggo
Feveile, St. Heddinge, svend h. slagtermestrene
Carl Frederiksen & Søn, Roskilde og Niels Han
sen, Ringsted, bestyrer af Ringsted Slagteriud
salg, Ringsted s. 1933.
Adr. Tinggade 1, Ringsted.
Firma: Ringsted Slagteriudsalg, Tinggade 1,
Ringsted.

Lund, Hans, slagtermester; f. 25/9 1904 i Rærup, Ribe amt, søn af gårdejer, handelsmand
Laurids Lund; g. 20/11 1927 m. Helga L., f. Clau
sen; udd. h. slagtermestrene Chr. Lauritsen, Søn
der Vium, Magdal Lauridsen, Home og Heinz
Kohl, Lübeck 1921-25, svend bl. a. på Ølgod Eks
portslagteri, Ølgod og h. slagtermester Chr. Møl
ler Johansen, Lunde Eksportslagteri, Lunde J.,
løst næringsbrev og etabl. sig s. selvstændig slag
termester i Lydum 1927, genn. årene udvidet og
moderniseret forretningen — der omfatter bu
tik, pølsemageri og slagtehus, driver sideløbende
handel m. kreaturer og søer.
Adr. LydUm pr. Tistrup.
Firma: Ly dum Slagterforretning, Lydum prTis trup.
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E. F. Lund
forretningsfører
Gentofte

O. B. Lund
slagtermester
Struer

M. F. Lund
slagtermester
Gentofte

P. E. Lund
slagtermester
Kauslunde

Lund, Mandrup, slagtermester; f. 9/2 1911 i Vis
borg sogn, Alborg amt, søn af mejeribestyrer
Carl Lund; g. 2/4 1942 m. Gerda L., f. Nielsen;
etabl. sig s. selvstændig slagtermester m. salg af
kød udelukkende fra vogn 1936, grundlagt nu
værende slagterforretning — der sideløbende
omfatter pølsemageri — i egen nyopført ejendom
i Visborg 1940; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Visborg.
Firma: M. Lund, Slagtermester, Visborg.

kreaturhandler Carl Pedersen Lund; g. 7/7 1945
m. Inger L., f. Mortensen; realeksm., udd. i fade
rens slagterforretning i Kauslunde 1927-31, sven
deprøve (Middelfart), svend i lærevirksomheden.
samt h. slagtermestrene P. Pedersen & Søn, Fre
dericia (1 år), overtaget lærevirksomheden — der
blev slået sammen m. slagtermester Rich. Jør
gensen’s forretning i Kauslunde — 1945, ombyg
get og moderniseret forretningen, kører sidelø
bende landtur.
Adr. Kauslunde.
Firma: P. E. Lund, Slagtermester, Kauslunde.

Lund, Martin Frøsig, slagtermester; f. 17/9 1910
i Esbjerg, søn af handelsmand Frands Lund; g.
1/7 1934 m. Nanny L., f. Søndergaard; udd. h.
slagtermester H. N. Christiansen, Esbjerg 192428, svend h. slagtermester Pacharzina, Esbjerg
1931-38 og på Esbjerg Eksportslagteri, Esbjerg
1938-41, grundlagt nuværende slagter- og vik
tualieforretning i Gentofte 1941, grundlagt mink
farm i Hillerød slotssogn 1955.
Adr. Roskildevej 163, Hillerød.
Firma: Martin Lund, Slagter- & Viktualiefor
retning, Lyngbyvej 343, Gentofte.

Lund, Peter Christian Pedersen, slagtermester;
f. 6/1 1877 i Skrillinge Mark, Kauslunde sogn,
Assens amt, søn af slagtermester Anders Peder
sen Lund; g. 17/10 1900 m. Emma L., f. Meyer;
som 7-årig påbegyndt handel m. lam, dreng og:
sen. slagterlærling h. faderen, udi. 1893, som 17årig bestyrer af slagterforretning i Middelfart,
overtaget samme 1898, sideløbende drevet om
fattende handel m. levende kreaturer.
Adr. Nytofte 25, Middelfart.

Lund, Orla Bækgaard, slagtermester; f. 16/3
1911 i Holstebro, søn af pølsemager Thorvald
Lund; g. 29/12 1940 m. Elisabeth L., f. Andersen;
udd. h. slagtermester Drewes, Holstebro 1925-29,
frekventeret Holstebro tekniske Skole, svend på
Holstebro Eksportslagteri, Holstebro og h. slagter,
mester Peter Jensen, Struer (8 år), løst nærings
brev og etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
nuværende slagterforretning i Struer 1939, over
taget samme — der omfatter butik og pølse
mageri — 1946, genn. årene ombygget og moder
niseret forretningen; kasserer i Struer Slagter
mesterforening, skuemester v. svendeprøver, tidl.
vurderingsmd. f. samlestaldene i Struer.
Adr. Østergade 36, Struer.
Firma: Orla Lund, Slagterforretning, Østergade
36, Struer.
Lund, Paul Edvard, slagtermester; f. 1/7 1913
i Kauslunde, Odense amt, søn af slagtermester,

Lundberg, Urban Correll, slagtermester; f. 9/5
1916 i Skive, søn af blikkenslagermester Christian
Lundberg; g. 8/5 1938 m. Jenny L., f. Kloch; udd.
h. slagtermester A. E. Jensen, Skive 1931-35,
svendebrev 1935, svend bl. a. i Kbhvn. (8 år)
1935-47, overtaget nuværende slagterforretning i
Arhus — der er grundlagt 1937 og sideløbende
omfatter charcuteri, pølsemageri, kogeri og sal
teri — 1947; vareområde: kød og viktualier en
detail.
Adr. Silkeborgvej 94, Arhus.
Firma: Urban Lundberg, Kød & Pålæg, Vestre
Ringgade 41, Arhus.

Lundby, Rasmus, stadsdyrlæge; f. 28/8 1894 i
Lyngby, Alborg amt, søn af gårdejer Niels Lund
by; g. 28/3 1918 m. Alma L., f. Kristjansen; real
eksm. 1910, dyrlægeeksm. 1917, dyrlægeassistent
i Ubby 1917-18, forrettet militærtjeneste 1918-19,
praktiserende dyrlæge i Romdrup pr. Klarup
1919-33, sideløbende timelønnet assistent v. Det.
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P. C. P. Lund
slagtermester
Middelfart

17. C. Lundberg
slagtermester
Arhus

R. Lundby
stadsdyrlæge
Silkeborg

off. Slagtehus, Alborg, stadsdyrlæge i Silkeborg
1933.
Adr. Drewsensvej 70, Silkeborg.
Firma: Silkeborg off. Slagtehus, Silkeborg.

Lundgren, Carl August, slagtermester; f. 12/4
1916 i Horsens, søn af slagtermester Vilhelm Au
gust Lundgren; g. 23/9 1938 m. Dagny L., f. Josefsen; udd. dels h. slagtermester Jensen, Jelling
og dels h. faderen 1930-34, svendeprøve (Horsens),
frekventeret Teknologisk Institut, Kbhvn. 1935,
svend h. slagtermestrene A. Jensen, Fredericia
og A. Schmidt, Fredericia samt i A/S Give &
Omegns Svineslagteri, Give, påbegyndt »kødtur«
fra vogn 1940, grundlagt nuværende slagterfor
retning i Give — der omfatter butik og pølse
mageri — s. å., driver sideløbende handel m. le
vende kreaturer; medl. af best. f. Vejle Slagter
mesterforening, formd. f. Give Håndværkerfor
ening s. 1956.
Adr. Vestergade 16, Give.
Firma: A. Lundgren, Slagter, Vestergade 16,
Give.

Lücke, Otto, en gros slagtermester; f. 19/10 1914
i Broager, Sønderborg amt, søn af slagtermester
Fritz Lücke; g. 15/10 1939 m. Marie L., f. Jør
gensen; udd. h. slagtermester Heinrich Leptin,
Rendsburg 1929-32, frekventeret slagterfagskole
i Rendsburg, mesterprøve (Flensburg) 1943, svend
i Kiel og sen. h. slagtermester Hans Nielsen, Søn
derborg, driftsleder h. slagtermester Ludvig
Marburger, Sønderborg 1939-46, løst næringsbrev
og overtaget slagtermester Hans Nielsen’s for
retning i Sønderborg 1946, drevet samme t. 1953,
derefter påbegyndt en gros slagtning t. eksport
og en gros salg t. slagtermestre i Sønderborg og
omegn.
Adr. Blegen 4, Sønderborg.
Firma: Otto Lücke, En gros & Eksportslagter,
Blegen 4, Sønderborg.
Lyksby, Ejner Reinholdt, slagtermester; f. 15/8
1896 i Randers, søn af fiskehandler Anders Peter
Larsen; ansat h. slagtermester Edv. Danielsen,
Kbhvn. 1917-32 og h. slagtermester Alfr. Werge,

E. R. Lyksby
slagtermester
Kbhvn. N.

Kbhvn. 1932-37, indehaver af forskellige slagter
forretninger i Kbhvn. og Vanløse s. 1937, over
taget nuværende slagterforretning i Kbhvn. 1953.
Adr. Tagensvej 96, Kbhvn. N.
Firma: E. Reinholdt Lyksby, Slagtermester,
Baggesensgade 25, Kbhvn. N.
Lyngemark, Oluf Pedersen, slagtermester; f.
11/3 1915 i Kbhvn., søn af overpolitibetjent Peder
Pedersen Lyngemark; g. 29/5 1939 m. Gerda L.,
f. Bengtsson; udd. s. pølsemager i firmaet Aug.
Olsen & Søn, Kødbyen, Kbhvn. 1931-35, svend i
lærevirksomheden, etabl. sig s. selvstændig slag
termester i Kbhvn. 1945, indehaver af nuværende
slagterforretning og charcuteri i Rødovre s. 1953.
Adr. Amagerbrogade 112, Kbhvn. S.
Firma: Oluf Lyngemark, Slagtermester, Ros
kildevej 311, Rødovre pr. Valby.

Lynggaard, Poul Marius, slagtermester; f. 23/2
1920 i Kbhvn., søn af slagtermester Marius Niel
sen Lynggaard; g. m. Karen L., f. Larsen; udd.
på Kbhvn.s off. Slagtehus, Kbhvn. 1935-36, der
efter udd. h. faderen, drevet selvstændig forret
ning i Hundested 1942-45, derefter overtaget nu
værende virksomhed i Kbhvn. — der omfatter
opkøb af skinker t. eksport samt salg af slagteri
varer en gros.
Adr. St. Kongensgade 95, Kbhvn. K.
Firma: Mar. Lynggaard, Fedevarer en gros,
Slagterboderne 19, Kødbyen, Kbhvn. V.
Lysgaard, Martin, slagtermester; f. 8/1 1914 i
Vilsted, Alborg amt, søn af gårdejer Ingvard Lys
gaard; g. 29/5 1939 m. Grethe L., f. Larsen; udd.
h. slagtermester Jepsen, Hirtshals 1931-35, svende
prøve m. ros 1935, svend 1935-36, svend i nuvæ
rende slagterforretning i Nimtofte 1936-39, over
taget samme — der sideløbende omfatter slagte
hus, pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1939,
erhvervet den t. forretningen hørende ejendom
samt udvidet og moderniseret samme 1945; vare
område: kød og viktualier en detail fra butik og
vogn; skuemester f. Grenå og Omegns Slagter
mesterforening.
Adr. Nimtofte.
Firma: M. Lysgaard, Slagtermester, Nimtofte.
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M. Lysgaard
slagtermester
Nimtofte

C. H. Løwenstein
fabriksmester
Odense

A. S. Løwenstein
fabrikant
Odense

Løwenstein, Anders Sigvald, fabrikant; f. 15/12
1896 i Horsens, søn af slagtermester H. T. H. Lø
wenstein; g. 18/4 1920 m. Anna Dorthea L., f.
Sørensen; udd. h. slagtermester R. Møldrup, Hor
sens 1911-15, aflagt svendeprøve i Horsens (smukt
og propert udført arbejde), svend h. slagterme
strene fru Rasmussen, Daugård og C. W. Laur
sen, Tørring, etabl. sig s. selvstændig slagterme
ster i Hedensted 1919, grundlagt slagterforret
ning i Horsens 1923, afhændet samme 1925, der
efter rejsende i en gros varer indenfor slagter
branchen, indtrådt s. kompagnon i nuværende
virksomhed i Odense — der ejedes af enkefru S.
Simonsen, Fruens Bøge — 1929, overtaget virk
somheden f. egen regning og flyttet samme t. Ve
sterbro, Odense 1932, erhvervet nuværende ejen
dom i Odense og indrettet samme t. leverpostej
fabrik 1938; tilkendt højeste udmærkelse v. lands
udstillingen i Odense 1936.
Adr. Damhusvej 18, Odense.
Firma: A. S. Løwenstein, Leverpostejfabrik,
Damhusvej 18, Odense.

Løwenstein, Carl Hartwig, fabriksmester; f.
17/10 1921 i Hedensted, Vejle amt, søn af fabrikant
Anders Sigvald Løwenstein; g. 12/6 1949 m. Tove
L., f. Nielsen; handelsskoleeksm., frekventeret
forskellige kurser bl. a. i bogholderi, iøvrigt udd.
i faderens virksomhed i Odense, salgschauffør
og sen. fabriksmester i samme; medl. af best. f.
og sekretær i Feltartilleriforeningen, Odense s.
1951.
Adr. Solbjergvej 18, Odense.
Firma: A. S. Løwenstein, Leverpostejfabrik,
Damhusvej 18, Odense.
Løwenstein-Jensen, E., stadsdyrlæge.
Firma: Nakskov off. Slagtehus, Nakskov.

Madsen, Christian Ingvard, slagtermester; f.
16/12 1890 i Refsvindinge, Svendborg amt, søn af
slagtermester Hans Laurits Madsen; g. 30/1 1917
m. Emma M., f. Hansen; udd. h. faderen 1904-08,
svend h. slagtermester Wonge, Brædstrup samt i
Tyskland og England, overtaget broderen slag
termester Peter Laurits Madsen’s forretning i Ør

C. I. Madsen
slagtermester
Ørbæk

bæk — der er grundlagt af bedstefaderen slag
termester Peter Madsen 1858 — 1916, ombygget
og moderniseret forretningen 1934, opført nuvæ
rende ejendom m. slagterbutik, slagtehus og pøl
semageri i Ørbæk 1952, optaget sønnen Hans
Laurits Madsen s. kompagnon i forretningen s.
å., kører sideløbende »kødtur« samt driver han
del m. levende kreaturer; genn. ca. 4 år medl. af
best. f. Slagtermesterforeningen f. Nyborg og
Omegn; medl. af Ørbæk sogneråd s. 1946; medl.
af Odd-Fellow Ordenen i Danmark.
Adr. Hovedgaden, Ørbæk.
Firma: Ørbæk Slagterforretning v. Chr. Mad
sen & Søn, Hovedgaden, Ørbæk.
Madsen, Christian Løvenhardt, slagtermester;
f. 15/1 1912 i Østrup, Langeland, søn af fisker
Hans Peter Madsen; g. 25/6 1939 m. Lilly M., f.
Hansen; udd. h. slagtermester Rob. Wattson, Lohals 1926-30, ansat h. slagtermester Sv. Bruun,
Glostrup 1930-36 og i A/S Hafnia Skinkekogeri,
Kbhvn. 1936-38, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Glostrup 1938.
Adr. Hovedvejen 244, Glostrup.
Firma: Chr. Løvenhardt Madsen, Slagterme
ster, Hovedvejen 244, Glostrup.

Madsen, Egon Johan, slagtermester; f. 19/6 1920
i Vesterborg, Maribo amt, søn af slagter Otto
Johan Madsen; g. 28/10 1944 m. Karla M., f. Korup; udd. h. faderen 1936-40, svend h. slagterme
ster Lars Fugl, Nordlunde pr. Nakskov, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Maribo 1954.
Adr. Vesterbro 12, Maribo.
Firma: Egon Madsen, Slagtermester, Vester
bro 12, Maribo.
Madsen, Ejvind Rasmus Clausen, slagtermester;
f. 18/9 1909 i Tryggelev, Langeland, søn af slag
termester Otto Madsen; udd. h. slagtermester Sv.
Lassen, Humble 1923-27, svendeprøve m. diplom
f. snitfri hudeaftagning (Humble), svend h. lære
mesteren, h. slagtermester Kroun, Rudkøbing og
i faderens slagterforretning i Tryggelev, over
taget sidstnævnte — der er grundlagt af slagter
mester Iversen 1865 og overtaget af faderen 1902
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C. L. Madsen
slagtermester
Glostrup

E. J. Madsen
slagtermester
Maribo

E. E. Madsen
slagtermester
Alborg

Dg sideløbende omfatter slagtehus og pølsemageri
;samt »kødtur« — 1933, ombygget og modernise
ret forretningen 1951; hobby: sport.
Adr. Tryggelev.
Firma: E. Madsen, Slagterforretning, Trygge
lev.
Madsen, Emil Ejstrup, slagtermester; f. 11/3
1897 i Ålborg, søn af cigarmager Christian Mad
sen; g. 16/12 1922 m. Anna Marie M., f. Hansen;
udd. h. slagtermester Th. Thomsen, Ålborg 191115, svendebrev 1915, svend bl. a. i Norge og
Kbhvn. 1915-22, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Skørping 1922, grundlagt slagterforret
ning i Ålborg 1925, flyttet samme t. egen nyop
ført forretningsejendom i Ålborg 1939, udvidet m.
speciel forretning f. hestekød 1941, udlejet først
nævnte slagterforretning 1947; vareområde: he
stekød en detail; medl. af best. f. Ålborg og
Nørresundby Slagtermesterforening s. 1932,
formd. f. samme 1936-41, medl. af hovedbest. f.
Danske Slagtermestres Landsforening 1937-55;
medl. af Odd-Fellow Ordenen i Danmark.
Adr. Reberbansgade 21, Ålborg.
Firma: Emil Madsen, Slagtermester, Reber
bansgade 21, Ålborg.
Madsen, Erlind Martin, slagtermester; f. 19/7
1921 i Silkeborg, søn af fhv. smedemester Søren
Hans Madsen; g. 1/5 1948 m. Karen M., f. Mik
kelsen; udd. s. pølsemager h. slagtermester Frode
Bernitt, Silkeborg 1935-39, svendebrev 1939, svend
h. slagtermester Carl H. Jensen, Nakskov 1939-44
og h. slagtermester A. Aagaard Jensen, Silkeborg
1944-52, overtaget nuværende slagterforretning i
Silkeborg — der er grundlagt 1948 og sideløbende
omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
1952; vareområde: kød og viktualier en detail;
skatmester i Sankt Georgs Gildet, Silkeborg.
Adr. Arhusvej 22, Silkeborg.
Firma: Erlind Madsen, Slagtermester, Arhus
vej 22, Silkeborg.
Madsen, Eskild, slagtermester; f. 15/7 1905 i
Kolding, søn af slagtermester Hans Jørgen Mad

E. M. Madsen
slagtermester
Silkeborg

sen; g. 25/10 1931 m. Kirstine M., f. Petersen; udd.
h. slagtermester N. J. Kloster, Kolding 1920-23,
svendebrev m. diplom fra Danske Provinsslagter
mestres Hudeauktion 1923, svend 1923-39, grund
lagt nuværende slagterforretning i Skive 1939,
flyttet forretningen — der sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — t. egen
nyopført forretningsejendom i Skive 1945; vare
område: kød og viktualier en detail; kasserer i
Skive og Omegns Slagtermesterforening 1940-48,
formd. f. samme s. 1948, medl. af det faglige ud
valg f. Skive tekniske Skole.
Adr. Odgårdsvej 15, Skive.
Firma: Eskild Madsen, Slagterforretning, Od
gårdsvej 15, Skive.

Madsen, Georg, disponent.
Firma: J. P. Madsen, Fedevarer en gros, Flæsketorvet 31, Kødbyen, Kbhvn. V.
Madsen, Hans Georg, slagtermester; f. 10/4 1911
i Hylletofte, Maribo amt, søn af slagter Jens Mad
sen; g. 24/1 1937 m. Karla M., f. Buch Nielsen;
udd. h. slagtermester Chr. Rasmussen, Sandby
1926-30, svend h. slagtermester Harry Ottosen,
Spidsby pr. Tillitse, etabl. sig s. selvstændig
slagtermester og kreaturhandler i Nakskov 1932.
Adr. Perlestikkergade 12, Nakskov.
Firma: Hans Madsen, Slagtermester, Perle
stikkergade 12, Nakskov.

Madsen, Hans' Henrik, slagtermester; f. 10/12
1884 i Todbjerg, Randers amt, søn af smedemester
Peter Madsen; g. 30/10 1910 m. Frida M., f. Chri
stiansen; udd. h. slagtermester Zacho, Randers
1900-05, svendebrev 1905, svend 1905-25, grundlagt
slagterforretning i Århus 1925, optaget sønnen
Harry Willemoes Madsen s. kompagnon i samme
1941, afhændet forretningen t. sønnen 1955;
formd. f. Århus Slagtermesterforening 1945-55,
bisidder i Århus Slagterlaug 1935-43, genn. en år
række faglærer v. Århus tekniske Skole; medl.
af repræsentantskabet f. Livsforsikrings-Akts.
»Jylland«, Århus 1936-46, formd. f. samme 1946-
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E. Madsen
slagtermester
Skive

H. L. Madsen
slagtermester
Ørbæk

H. W. Madsen
slagtermester
Hjørring

56, genn. 20 år formd. f. K.F.U.M.s Soldaterhjem,
Arhus.
Adr. Vestergårdsgade 24, Arhus.
Firma: H. H. Madsen & Søn, Kød-Flæsk-Pålæg,
Frederiks Allé 129, Arhus.
Madsen, Hans Laurits, slagtermester; f. 6/2 1920
i Ørbæk, Svendborg amt, søn af slagtermester
Christian Ingvard Madsen; g. 28/2 1946 m. Ger
trud M., f. Jørgensen; udd. h. faderen 1934-38,
svendeprøve (Nyborg), frekventeret Teknologisk
Institut, Kbhvn. 1941, svend h. slagtermester
Svend Hansen, Langeskov og i faderens slagter
forretning i Ørbæk, optaget s. kompagnon i
sidstnævnte — der er grundlagt af oldefaderen
slagtermester Peter Madsen 1858 og flyttet t. nu
værende lokaler i Ørbæk 1952 og sideløbende
omfatter slagtehus og pølsemageri samt »kødtur«
— 1952; skuemester f. Slagtermesterforeningen f.
Nyborg og Omegn s. 1955; hobby: skarpskydning.
Adr. Assensvej, Ørbæk.
Firma: Ørbæk Slagterforretning v. Chr. Mad
sen & Søn, Hovedgaden, Ørbæk.
Madsen, Harry Willemoes, slagtermester; f. 8/2
1915 i Arhus, søn af slagtermester Hans Henrik
Madsen; g. 12/10 1941 m. Else M., f. Madsen; udd.
i faderens slagterforretning i Arhus 1929-33, sven
debrev 1933, svend i lærevirksomheden 1933-41,
optaget s. kompagnon i samme 1941, eneindehaver
af forretningen — der er grundlagt af faderen
1925 og sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
salteri og kogeri — s. 1955; vareområde: kød og
viktualier en detail m. leverancer t. bl. a. hotel
ler og sygehuse.
Adr. Ingerslevs Plads 4, Arhus.
Firma: H. H. Madsen & Søn, Kød-Flæsk-Pålæg,
Frederiks Allé 129, Arhus.
Madsen, Helge, slagtermester; f. 16/4 1916 i Få
borg, søn af maler Carl Valdemar Madsen; g.
16/12 1944 m. Inga M., f. Poulsen; kontrolassi
stent i Hørsholm og Rungsted, udd. h. sviger
faderen slagtermester Aage Poulsen, Grevinge,
overtaget slagtermester Fr. Ludvigsen’s slagterog viktualieforretning i Herrestrup 1954.

J. C. Madsen
slagtermester
Randers

Adr. Herrestrup pr. Grevinge.
Firma: Helge Madsen, Slagtermester, Herre
strup pr. Grevinge.

Madsen, Henning Worsøe, slagtermester; f.
13/11 1920 i Skals, Viborg amt, søn af gårdejer
Magnus Madsen; g. 28/11 1943 m. Ruth M., f.
Holm Jacobsen; udd. h. slagtermester Svend Chri
stensen, Skive 1936-40, svend h. slagtermestrene
K. P. Kristensen og N. O. Jacobsen, Sindal (ca.
10 år), etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Hjørring 1950.
Adr. Nørregade 6, Hjørring.
Firma: H. Worsøe Madsen, Slagtermester, Nør
regade 12, Hjørring.
Madsen, Holger, slagtermester; f. 13/6 1906 i
Gårslev, Vejle amt, søn af slagtermester Mads
Peter Madsen; g. 1933 m. Ingeborg M., f. Larsen;
udd. i faderens slagterforretning i Gårslev 192024, svend i lærevirksomheden, overtaget samme
— der er grundlagt af faderen 1892 og sideløbende
omfatter slagtehus og pølsemageri samt »kød
tur« — 1942.
Adr. Gårslev pr. Børkop.
Firma: Holger Madsen, Slagtermester, Gårslev
pr. Børkop.

Madsen, Holger Johannes, slagtermester; f. 26/2
1901 i Skydebjerg, Odense amt, søn af slagter
mester Mads Christian Madsen; udd. h. slagter
mester Rosenfeldt Petersen, Nørre Aby, etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Ore pr. Stubbe
købing 1931.
Adr. Ore pr. Stubbekøbing.
Firma: Holger Madsen, Slagtermester, Ore pr.
Stubbekøbing.
Madsen, J. P., grosserer.
Firma: J. P. Madsen, Fedevarer en gros, Flæ
sketorvet 31, Kødbyen, Kbhvn. V.
Madsen, Jens, slagtermester; f. 9/7 1887 i Thor
ning sogn, Viborg amt, søn af gårdejer Jens Mad
sen; g. 19/9 1917 m. Karen M., f. Pedersen; udd. h.
slagtermester Viborg, Sjørslev 1907-11, lærebrev
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K. M. Madsen
slagtermester
Sulsted

K. G. Madsen
slagtermester
Lindelse

K. A. Madsen
slagtermester
Fuglebjerg

1911, etabl. sig s. selvstændig slagtermester m.
detailsalg fra vogn samt eksportsalg 1917, opført
nuværende butikslokale i Sj ørslev 1930; vare
område: kød og viktualier en detail fra butik og
vogn.
Adr. Sj ørslev.
Firma: Jens Madsen, Slagtermester, Sjørslev.
Madsen, Jens Carl, slagtermester; f. 11/10 1908
i Randers, søn af slagtermester Frants Madsen;
g. 5/10 1937 m. Lykke M., f. Gludsø; udd. h.
slagtermester Laur. Henningsen, Randers 192226, svendebrev 1926, svend i Alborg og Odense
samt i lærevirksomheden: 1926-33, overtaget sidst
nævnte — der er grundlagt ca. 1850 og sidelø
bende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri — 1933; vareområde: kød og viktualier en
detail.
Adr. Markedsgade 16, Randers.
Firma: Vestergades Kødforsyning v. J. C. Mad
sen, Vestergade 24, Randers.
Madsen, Johanne, slagtermester; f. i Vejstrup,
Odense amt, datter af smedemester H. P. Hansen»;
g. 26/11 1916 m. slagtermester Peter Adam Chri
stian Madsen (død 1938); efter ægtefællens død
1938 overtaget og videreført dennes slagterforret
ning i Nyborg — der er grundlagt af ægtefællen
1914, afhændet forretningen t. sønnen Kurt Aage
Hesselhøj Madsen 1957.
Adr. Nørregade 34, Nyborg.
Firma: K. Madsen, Slagtermester, Nørregade
34, Nyborg.

Madsen, Kaj Marius, slagtermester; f. 9/11 1914
i Tarm, Ringkøbing amt, søn af murermester Poul
Sofus Madsen; g. 29/7 1938 m. Karen Marie M.,
f. Nielsen; udd. h. slagtermester Chr. Ebbesen,
Juelsminde 1929-33, frekventeret Teknologisk In
stitut, Kbhvn., svend h. slagtermestrene Frand
sen, Fjerritslev og Christiansen, Glud, etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Hornsyld 1938,
overtaget nuværende slagterforretning i Sulsted
— der omfatter slagtehus og aut. frysehus —

K. Madsen
slagtermester
Hàstrup

1953; genn. en årrække formd. f. Bjerre Herreds
Slagtermesterforening.
Adr. Sulsted.
Firma: Sulsted Frysehus, Sulsted.

Madsen, Knud Alfred, slagtermester; f. 13/1
1914 i Haldagerlille, Sorø amt, søn af slagterme
ster Laur. Madsen; g. 6/7 1943 m. Gunnel M., f.
Nielsen; udd. i faderens slagterforretning i Fug
lebjerg 1928-32, medarbejder i samme, bestyrer af
forretningen — der er grundlagt 1914 — f. mode
ren efter faderens død 1948; medl. af best. f.
Næstved og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Sorøvej, Fuglebjerg.
Firma: Amalie Madsen, Slagterforretning, Sorø
vej, Fuglebjerg.

Madsen, Knud Gjerster, slagtermester; f. 26/1
1924 i Lindelse, Langeland, søn af slagtermester
Anders Marius Madsen; g. 20/1 1948 m. Lise G. M.,
f. Eggert; udd. h. faderen 1938-42, aflagt svende
prøve i Rudkøbing (særdeles godt og propert ud
ført arbejde), frekventeret Teknologisk Institut,
Kbhvn. 1947, svend h. slagtermestrene Madsen,
Josef Franke og Børge Johansen — alle Odense,
overtaget faderens slagterforretning i Lindelse
— der sideløbende omfatter moderne pølsemageri
m. frysebox, ryge- og tørrerum samt saltrum m.
køleanlæg — 1948, kører sideløbende »kødtur«,
tildelt 1. præmie, diplom og médaillé f. salami på
den internationale slagterudstilling i Utrecht
1954, tildelt 1. præmie, diplom og médaillé f.
salami og 2. præmie og diplom f. rullepølse på
den internationale slagterudstilling i Amsterdam
1957; hobby: jagt, medl. af best. f. Lindelse Jagt
forening s. 1955, medl. af best. f. Lindelse I.F.
1953-55.
Adr. Lindelse.
Firma: K. Gjerster Madsen, Slagtermester, Lin
delse.
Madsen, Kristian, slagtermester; f. 6/2 1912 i
Kåstrup, Svendborg amt, søn af slagtermester
Jørgen Holm Madsen; g. 16/6 1936 m. Karen M.,
f. Toftegaard-Knudsen; udd. h. slagtermester
Chr. Jensen, Stenløse 1926-30, aflagt svendeprøve
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L. V. Madsen
slagtermester
Maribo

L. Madsen
slagtermester
Gram

L. Madsen
slagteridirektør
Brønderslev

i Odense (særdeles godt og propert udført arbej
de) 1930, svend h. slagtermestrene Jul. Gjerdrum,
Odense og Brdr. Olsen, Stege samt i faderens
slagterforretning i Håstrup, overtaget sidstnævnte
— der er grundlagt 1891 og sideløbende omfatter
slagtehus og pølsemageri samt »kødtur« — 1942;
medl. af best. f. Slagtermesterforeningen f. Få
borg og Omegn s. 1947, skuemestersuppleant v.
svendeprøver; hobby: jagt.
Adr. Håstrup.
Firma: Kr. Madsen, Slagtermester, Håstrup.
Madsen, Kurt Aage Hesselhøj, slagtermester; f.
31/3 1919 i Nyborg, søn af slagtermester Peter
Adam Christian Madsen; g. 6/8 1950 m. Irene M.,
f. Lorentzen; mellemskole- og handelseksm. (Ny
borg), udd. dels h. faderen 1935-38 og dels h. slag
termester Johs. Rasmussen, Nyborg 1938-39, af
lagt svendeprøve i Nyborg (særdeles godt og pro
pert udført arbejde), svend i moderens slagter
forretning i Nyborg, overtaget samme 1957; sup
pleant t. best. f. Slagtermesterforeningen f. Ny
borg og Omegn s. 1957; hobby: tennis.
Adr. Nordmarksvej 6, Nyborg.
Firma: K. Madsen, Slagtermester, Nørregade 34,
Nyborg.
Madsen, Lars Villiam, slagtermester; f. 26/10
1892 i Maribo, søn af vognmand Frederik L. Bernstorff Madsen; g. 14/2 1915 m. Karen M., f. Grib;
udd. h. slagtermester Jacobsen, Reersnæs pr.
Bandholm 1905-09, svend bl. a. h. slagtermester P.
Andersen, Maglemer pr. Maribo, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Maribo 1930; medl. af
best. f. Maribo og Omegns Slagtermesterforening
1935-57, skuemester f. samme.
Adr. Ny Østergade 10, Maribo.
Firma: L. V. Madsen, Slagtermester, Ny Øster
gade 5, Maribo.

Madsen, Laurids, slagteridirektør; f. 14/2 1884 på
Strynø, Svendborg amt, søn af gårdejer Jørgen
Madsen; ansat på Svendborg Andels-Svineslagteri’s kontor, Svendborg 1900, frekventeret han
delsskole i Svendborg og Kbhvn., ansat på Brøn

R. Madsen
slagtermester
Odense

derslev Andelsslagteri, Brønderslev 1910; deko
ration: R.
Adr. Algade 22, Brønderslev.
Firma: Brønderslev Andelsslagteri, Brønders
lev.

Madsen, Lauritz, slagtermester; f. 27/9 1905 i
Gram, Haderslev amt, søn af slagtermester Peter
Madsen; g. 4/6 1933 m. Edith M., f. Frandsen; udd.
h. faderen 1920-24, svend bl. a. h. slagtermestrene
L. Vollstedt, Haderslev og Anders Jensen, Kbhvn.
samt i Odense, Hamburg, Paris og Leipzig, fre
kventeret pølsemagerskole i Leipzig, løst næ
ringsbrev og overtaget faderens slagterforretning
i Gram — der omfatter butik, pølsemageri og
slagteri — 1933, genn. årene moderniseret forret
ningen.
Adr. Avejen 6, Gram.
Firma: L. Madsen, Slagterforretning, Avejen 6,
Gram.
Madsen, Leo Richard, slagtermester.
Firma: Brdr. L. & O. Madsen, Slagterforretning,
Frederikssundsvej 18 B, Kbhvn. NV.
Madsen, Michael, slagtermester; f. 17/4 1900 i
Ballen, Samsø, søn af skipper Fr. Madsen; g.
28/4 1929 m. Dagny M., f. Jensen; udd. s. kok i
D.F.D.S., Kbhvn., kok i samme rederi t. 1939,
grundlagt nuværende slagter- og viktualieforret
ning i Frederikssund 1951.
Adr. Roskildevej 40 A, Frederikssund.
Firma: Michael Madsen, Slagtermester, Ros
kildevej 40 A, Frederikssund.
Madsen, Otto, slagtermester; f. 1879; udd. h.
slagtermester Lassen, Humble 1899-1902, overta
get den af slagtermester Iversen i 1865 grund
lagte slagterforretning i Tryggelev 1902.
Adr. Tryggelev.
Madsen, Ove Jacob, slagtermester.
Firma: Brdr. L. & O. Madsen, Slagterforret
ning, Frederikssundsvej 18 B, Kbhvn. NV.
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Madsen, Paul Ejstrup, slagtermester; f. 15/9
1930 i Alborg, søn af slagtermester Emil Ejstrup
Madsen*; g. 10/1 1953 m. Inger M., f. Christensen;
udid. h. slagtermester Chr. Jepsen, Hirtshals
1946-50, frekventeret Teknologisk Institut’s kur
sus, Kbhvn., svendebrev 1950, svend 1950-57, over
taget nuværende slagterforretning i Alborg —
der er grundlagt 1938 — 1957; vareområde: kød
og viktualier en detail.
Adr. Sjællandsgade 74, Ålborg.
Firma: Paul Madsen, Slagtermester, Sjællands
gade 74, Ålborg.
Madsen, Peter Laurits, slagtermester, kreatur
handler; f. 27/9 1881 i Ørbæk, søn af slagtermester
Hans Laurits Madsen; g. 12/5 1907 m. Elvina M.,
f. Nielsen; udd. dels h. bedstefaderen slagterme
ster J. P. Madsen, Ørbæk 1895-97 og dels h. slag
termester Anders Jensen, Kbhvn. 1897-1900, sven
deprøve (Ørbæk), svend h. faderen, svend i Eng
land 1903-05, optaget s. kompagnon i bedstefade
rens forretning i Ørbæk 1906, eneindehaver af
samme 1908, afhændet forretningen t. broderen
slagtermester Christian Ingvard Madsen 1916,
kommissionær f. firmaet Westergaard1 & Søn,
Kbhvn. 1916-40, sideløbende drevet handel m. le
vende kreaturer f. egen regning; æresmedl. af
Slagtermesterforeningen f. Nyborg og Omegn;
hobby: kreaturgræsning.
Adr. Svendborgvej, Ørbæk.
Firma: P. L. Madsen, Slagtermester & Kreatur
handler, Svendborgvej, Ørbæk.
Madsen, Peter Magnus, slagtermester; f. 14/8
1917 i Munkebo, Odense amt, søn af slagtermester
Peter Emmanuel Madsen; g. 1943 m. Ella M., f.
Petterson; udd. i faderens slagterforretning i
Munkebo 1931-35, opkøber og slagter i lærevirk
somheden, optaget s. kompagnon i samme — der
omfatter landhandel og udsalg — 1941.
Adr. Munkebo pr. Dræby.
Firma: P. Madsen, Slagter, Munkebo pr. Dræ
by.
Madsen, Poul, direktør; f. 10/6 1898 i Frej lev,
Maribo amt, søn af gårdejer M. P. Madsen; g.
30/11 1923 m. Karen M., f. Petersen; udd. på Lol
land-Falsters Andels-Svineslagteri, Nykøbing F.,
studie- og arbejdsophold i England, sen. påny
ansat i lærevirksomheden, direktør f. Kalund
borg Andels-Svineslagteri, Kalundborg s. 1926.
Adr. Kalundborg.
Firma: Kalundborg Andels-Svineslagteri, Ka
lundborg.
Madsen, Poul Ladefoged, slagtermester; f. 29/1
1931 i Odense, søn af slagtermester Martin Aage
Madsen; g. 19/5 1957 m. Elin M., f. Pedersen;
udd. dels h. faderen 1945-46, dels h. slagtermester
Petersen, Vormark 1946 og dels h. slagtermester
Karl K. Pedersen, Odense 1946-49, aflagt svende
prøve i Odense (meget godt og propert udført ar
bejde), svend i faderens slagter- og viktualie
forretning i Odense, efter faderens død videre

ført samme — der sideløbende omfatter pølse
mageri og røgeri — i samarbejde m. moderen
fru Rosa Madsen; medl. af best. f. Odense Sejl
klub s. 1957.
Adr. Stokrosevej 14, Odeaise.
Firma: Aage Madsen, Slagter- & Viktualiefor
retning, Sankt Jørgens Gade 169, Odense.

Madsen, Rosa, slagtermester; f. 20/10 1896 i Ar
hus, datter af arbejdsmand Niels Ladefoged Niel
sen; g. 12/4 1925 m. slagtermester Martin Aage
Madsen (død 1952); efter ægtefællens død 1952
overtaget og videreført dennes slagter- og vik
tualieforretning i Odense — der blev overtaget af
ægtefællen 1927 samt ombygget og moderniseret
1937 — i samarbejde m. sønnen slagtermester
Poul Ladefoged Madsen.
Adr. Sankt Jørgens Gade 169, Odense.
Firma: Aage Madsen, Slagter- & Viktualiefor
retning, Sankt Jørgens Gade 169, Odense.
Madsen, Svend Aage, slagtermester; f. 4/2 1923
i Kbhvn., søn af købmand Martin Madsen; g. 16/5
1948 m. Ellen M., f. Christensen; udi. h. slagter
mester Chr. Weber, Dragør 1941, svend h. slagter
mester Sigurd Gudiksen, Kbhvn., løst borgerskab
og grundlagt nuværende slagterforretning i Ka
strup 1952.
Adr. Amager Landevej 164, Kastrup.
Firma: Sv. Aa. Madsen, Slagtermester, Amager
Landevej 164, Kastrup.

Madsen, Svend Erling Bøgelund, slagtermester;
f. 16/4 1920 på Thurø, Svendborg amt, søn af
brødkusk Hjalmar Rudolf Madsen; g. 16/4 1945
m. Harriet M., f. Christensen; udd. h. slagter
mester Johan Hansen, Thurø 1934-38, svend i
Jylland og h. slagtermester Vilh. Rasmussen,
Veflinge, kompagnon h. læremesteren 1945-50,
overtaget nuværende ejendom på Thurø og ind
rettet slagterforretning m. pølsemageri i samme
1950, kører sideløbende landtur.
Adr. Thurø.
Firma: Svend E. Madsen, Slagter, Thurø.
Madsen, Sv.-Eilert, slagtermester; f. 20/5 1917
i Nylars, Bornholm, søn af gårdejer Andreas
Madsen; g. 24/1 1942 m. Edith M., f. Jartoft; udd.
h. slagtermester Andreas Ipsen, Åkirkeby, sven
debrev 1937, svend i lærevirksomheden, bestyrer
af samme 1943-48, overtaget lærevirksomheden
1948.
Adr. Stengade 3, Åkirkeby.
Firma: Sv.-Eilert Madsen, Slagtermester, Sten
gade 3, Åkirkeby.

Madsen, Søren Christian, slagtermester; f. 22/4
1915 i Dronningborg, Randers amt, søn af slag
termester Frants Carl Madsen; g. 2/3 1939 m.
Gerda M., f. Holst Jensen; udd. h. slagtermester
Laur. Henningsen, Randers 1930-34, svendebrev
1934, svend h. faderen 1934-37, bestyrer af slag
terforretning i Esbjerg 1937-39, optaget s. kom
pagnon i faderens slagterforretning i Randers
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S. E. B. Madsen
slagtermester
Thurø

S.-E. Madsen
slagtermester
Åkirkeby

S. C. Madsen
slagtermester
Randers

1939, eneindehaver af samme — der er grundlagt
af faderen 1908 og sideløbende omfatter pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri — s. 1945, flyt
tet og udvidet butikslokalerne samt opført nyt
moderne pølsemageri 1956; vareområde: kød og
viktualier en detail; medl. af best. f. Dronning
borg Boldklub.
Adr. Udbyhøjvej 144, Randers.
Firma: Søren Madsen, Slagtermester, Udby
højvej 144, Randers.

Magaard, Kristian, slagtermester; f. 9/9 1909 i
Snøde, Langeland, søn af smedemester Karl Ma
gaard; g. 24/12 1934 m. Esther M., f. Christensen;
udd. h. slagtermester Hans Jensen jun., Rudkø
bing 1923-27, svendeprøve (Rudkøbing), frekven
teret Teknologisk Institut, Kbhvn. 1932, genn.
ca. 17 år svend h. læremesteren, iøvrigt svend
h. slagtermestrene Franke, Svendborg og Peter
sen, Struer, etabl. sig s. selvstændig slagterme
ster i Rudkøbing 1940, medindehaver af firmaet
Germund Andersen, Vejle s. 1941, eneindehaver
af samme u. nuværende firmanavn s. 1954; genn.
7 år lærer v. Vejle tekniske Skole, genn. ca. 10
år medl. af best. f. Vejle Slagtermesterforening.
Adr. Søndergade 27, Vejle.
Firma: Kr. Magaard, Slagtermester, Sønder
gade 27, Vejle.
Marburger, Adolf, viktualiehandler; søn af
slagtermester, fabrikant Ludwig Marburger; udd.
i faderens pølse- og konservesfabrik i Sønder
borg.
Firma: A. Marburger, Viktualieforretning,
Jorck’s Passage, Vimmelskaftet 42, Kbhvn. K.
Marburger, Georg Ludwig, driftsleder; søn af
slagtermester, fabrikant Ludwig Marburger; udd.
s. slagter og pølsemager bl. a. i faderens virk
somhed i Sønderborg, p. t. driftsleder i samme.
Firma: Ludwig Marburger, Pølse- & Konser
vesfabrik, LI. Rådhusgade 31-33, Sønderborg.

Marburger, Ludwig, slagtermester, fabrikant;
f. 7/9 1883 i Westfalen, Tyskland, søn af kreatur
handler Christian Marburger; g. 16/11 1909 m.
Ella M., f. Nielsen; udd. s. slagter og pølsemager

K. Magaard
slagtermester
Vejle

i Tyskland, sen. pølsemager i Sønderborg, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i nuværende
bygningskompleks i Sønderborg 1909, genn. årene
udvidet og moderniseret virksomheden — der
bl. a. omfatter pølsefabrik m. fabrikation og eks
port t. Tyskland af de kendte »marburgerpølser«
samt detailforretning i Sønderborg og 2 filialer
i Kbhvn., påtænker i det kommende år at opføre
ny fabrik i Sønderborg.
Adr. LI. Rådhusgade 31-33, Sønderborg.
Firma: Ludwig Marburger, Pølse- & Konser
vesfabrik, LI. Rådhusgade 31-33, Sønderborg.
Marburger, Otto, viktualiehandler; søn af slag
termester, fabrikant Ludwig Marburger; udd. i
faderens pølse- og konservesfabrik i Sønderborg.
Firma: Otto Marburger, Viktualieforretning,
Østergade 11, Kbhvn. K.

Marcussen, Fritz, slagtermester; f. 21/10 1907 i
Tønder, søn af slagtermester Hans Marcussen;
oprindelig udd. i isenkram, frekventeret Tønder
Handelsskole, løst næringsbrev og i kompagni
m. broderen slagtermester Johan Ludolf Mar
cussen overtaget faderens slagterforretning i
Tønder 1948, genn. årene ombygget og moderni
seret forretningen — der har været i familiens
eje s. 1898 og omfatter butik og pølsemageri, i
forretningens daglige drift leder af butikken.
Adr. Vestergade 34, Tønder.
Firma: Hans Marcussen, Slagteri & Pølse
mageri, Vestergade 34, Tønder.
Marcussen, Harry, slagtermester; f. 28/1 1918
i Alborg, søn af slagteriarbejder Anton Marcus
sen; g. 2/4 1942 m. Vibeke M., f. Andersen; udd.
h. slagtermester Alfred Jensen, Alborg 1933-37,
frekventeret Alborg Slagterfagskole, svendebrev
1937, svend på Alborg Eksportslagteri, Alborg
1937-41, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Alborg 1941, grundlagt nuværende slagterforret
ning i Alborg 1950; vareområde: kød og viktua
lier en detail.
Adr. Øster Sundbyvej 57, Alborg.
Firma: H. Marcussen, Slagtermester, Øster
Sundbyvej 57, Ålborg.
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L. Marburger
slagtermester, fabrikant
Sønderborg

A. Markussen
slagtermester
Varde

O. Marquard
landssekretær
Odense

H. O. J. Marquardsen
slagter
Ollerup

Marcussen, Johan Ludolf, slagtermester; f. 4/1
1911 i Tønder, søn af slagtermester Hans Mar
cussen; g. 13/8 1948 m. Anna M., f. Petersen;
udd. h. faderen 1927-31, frekventeret Tønder tek
niske Skole, sen. frekventeret forskellige pølsemagerkurser i Tyskland bl. a. i Berlin, derefter
svend, løst næringsbrev og i kompagni m. bro
deren slagtermester Fritz Marcussen overtaget
faderens slagterforretning i Tønder 1948, genn.
årene ombygget og moderniseret forretningen —
der har været i familiens eje s. 1898 og omfatter
butik og pølsemageri, i forretningens daglige
drift leder af pølsemageriet.
Adr. Vestergade 34, Tønder.
Firma: Hans Marcussen, Slagteri & Pølse
mageri, Vestergade 34, Tønder.

søn af slagtermester, kreaturhandler Magnus
Marquardsen, Ollerup.
Firma: C. V. Juel Marquardsen, Slagtermester,
Vejle pr. Allested.

Markussen, Andreas, slagtermester; f. 2/11 1914
i Grindsted, Ribe amt, søn af slagtermester Lau
rids Markussen; g. 12/5 1940 m. Ingrid M., f.
Jøker; udd. h. slagtermester Svend Vad, Glej
bjerg 1929-33, svend bl. a. h. slagtermester Lau
rids Pedersen, Skamby, Fyn og h. slagtermester
Mikkelsen, Urhøj, Vejle, etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Oksbøl 1937, drevet slagter
forretning i Oksbøl 1937-50 og i Esbjerg 1950-52,
grundlagt nuværende moderne slagterforretning
i Varde 1953.
Adr. Nørregade 34, Varde.
Firma: A. Markussen, Slagterforretning, Østervold, Varde.

Marquardsen, Magnus, slagtermester, kreatur
handler; f. 30/5 1898 i Ollerup, Svendborg amt,
søn af malermester Jens Valdemar Marquardsen;
g. 19/11 1922 m. Marie M., f. Juel Jensen; udd.
h. slagtermester Sigurd Christensen, Kogtved pr.
Svendborg 1912-16, svend h. læremesteren og h.
slagtermestrene Brdr. Franke, Svendborg, på
begyndt handel fra vogn og handel m. levende
kreaturer fra faderens bopæl i Ollerup 1919,
grundlagt nuværende slagterforretning i Ollerup
— der sideløbende omfatter slagtehus og pølse
mageri samt »kødtur« — 1922, driver sideløbende
handel m. levende kreaturer.
Adr. Ollerup.
Firma: M. Marquardsen, Slagtermester, Olle
rup.

Marquard, Otto, landssekretær; f. 6/10 1900 i
Hjørring, søn af musikdirektør Georg Marquard;
udd. v. landvæsen 1916-21, beskæftiget v. land
væsen t. 1929, derefter beskæftiget v. kontor- og
handelsvirksomhed, sideløbende medarbejder v.
forskellige dagblade, landssekretær v. Danske
Slagtermestres Landsforening i Horsens 1943-48
og i Kolding 1948-55, derefter ansat på landsfor
eningens sekretariat i Odense.
Organisation: Danske Slagtermestres Lands
forening, Vestergade 11, Odense.
Marquardsen, Carl Viggo Juel, slagtermester;

Marquardsen, Hans Olav Juel, slagter; f. 16/7
1926 i Ollerup, Svendborg amt, søn af slagter
mester, kreaturhandler Magnus Marquardsen;
g. 23/6 1951 m. Ellen M., f. Rindom; udd. dels h.
faderen og dels h. slagtermestrene Brdr. Ohm,
Svendborg 1940-44, svendeprøve (Ollerup), med
arbejder i faderens slagterforretning i Ollerup;
hobby: jagt og fiskeri.
Adr. Ollerup.
Firma: M. Marquardsen, Slagtermester, Olle
rup.

Martens, Hermann Christian Peter, eksportør;
f. 5/7 1908 i Tandslet, Sønderborg amt, søn af
smedemester Valdemar Martens; g. 10/5 1930 m.
Jessine M., f. Søgaard; udd. h. slagtermester P.
Damm, Lysabild 1922-26, svendeprøve 1926, svend
bl. a. i Tyskland, etabl. sig s. selvstændig slag
termester i Genner 1930, opført egen ejendom m.
slagterbutik, pølsemageri og slagtehus i Genner
1934, bortforpagtet samme 1950, derefter ude
lukkende eksportør og kreaturhandler m. eks
port af kreaturer og søer på Tyskland.
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M. Marquardsen
slagtermester,
kreaturhandler
Ollerup

G. A. Martesen
slagtermester
Genner

H. C. P. Mårtens
eksportør
Åbenrå

Adr. Kolstrupvang 8, Åbenrå.
Firma: Herrn. Martens, Eksportforretning,
Kolstrupvang 8, Åbenrå.
Martesen, Gunnar Andreas, slagtermester; f.
4/8 1919 i Hellevad, Åbenrå amt, søn af rebslager
Andreas P. Martesen; g. 24/12 1942 m. Marie
M., f. Wortmann; udd. h. slagtermester Hans
Schmidt, Åbenrå 1934-38, frekventeret Åbenrå
tekniske Skole, svend bl. a. h. slagtermestrene
M. Petersen, Rødekro, Ernst Elley, Kværs pr.
Tørsbøl, Hugo Günther, Kiel, K. Kåring, Pad
borg, Willi Fasse, Flensborg og Herrn. Martens,
Genner samt på Åbenrå Slagteri, Åbenrå, løst
næringsbrev og forpagtet slagtermester Herrn.
Martens’ forretning i Genner — der omfatter
butik, pølsefabrik og slagteri — 1950.
Adr. Genner.
Firma: Gunnar Martesen, Slagtermester, Gen
ner.

Mathiasen, Christian Andreas, slagtermester;
f. 17/12 1891 i Sindal, Hjørring amt, søn af skov
foged Niels Christian Mathiasen; g. 30/4 1912 m.
Karoline M., f. Sørensen; etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester 1930.
Adr. Sankt Knuds By pr. Hjørring.
Firma: Chr. Mathiasen, Slagtermester, Sankt
Knuds By pr. Hjørring.

Mathiesen, Heinrich Christian, slagtermester;
f. 25/6 1905 i Hoptrup, Haderslev amt, søn af
murer Peter Mathiesen; g. 23/8 1931 m. Jannie
M., f. Hansen; udd. h. slagtermester Rob. Jen
sen, Haderslev 1920-24, svend h. slagtermester
Carl Jensen, Viborg, pølsemager h. slagterme
strene Brdr. Olsen, Stege 1927-29, iøvrigt ansat
h. slagtermester Ehn. Olsen, Korsør, i A/S J. D.
Koopmann’s Svineslagteri, Haderslev og h. slag
termester A. Didrichsen, Stege samt h. slagter
mester Winther Christensen, Lendemark 1933-37,
overtaget nuværende slagterforretning — Borre
Kød- & Pålægsforretning — i Borre 1937.
Firma: H. Mathiesen, Slagtermester, Borre.

C. A. Mathiasen
slagtermester
Hjørring

Mathisen, Verner Bjerregaard, slagtermester;
f. 29/9 1922 i Esbjerg, søn af slagtermester Jo
hannes Mathisen (mangeårig formd. f. Esbjerg
og Omegns Slagtermesterforening og medl. af
hovedbest. f. Danske Slagtermestres Landsfor
ening); g. 18/3 1944 m. Ellen M., f. Pedersen; udd.
dels h. faderen og dels h. slagtermester Bjerre
gaard, Nykøbing F. 1936-40, frekventeret teknisk
skole og handelsskole i Esbjerg og Nykøbing F.,
svend bl. a. på Esbjerg Andels-Svineslagteri,
Esbjerg og h. slagtermestrene Brdr. Jepsen, Es
bjerg, leder af faderens slagterforretning i Es
bjerg f. moderen 1951-55, overtaget samme 1955.
Adr. Storegade 74, Esbjerg.
Firma: Johannes Mathisen, Slagterforretning,
Kongensgade 50, Esbjerg.

Matthiesen, Christian, slagtermester; f. 9/2 1891
på Strynø, Svendborg amt, søn af hovmester
Emil Matthiesen; g. 10/11 1912 m. Kristine M.,
f. Hansen; udd. v. landvæsen, herunder lært
slagtning på større gårde, etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester på Strynø 1912, driver side
løbende omfattende kreaturhandel; medl. af best.
f. Strynø Ungdomsforening, genn. henholdsvis
16 og 13 år næstformd. og formd. f. samme, medl.
af best. f. Strynø Elværk.
Adr. Strynø.
Firma: Chr. Matthiesen, Slagter, Strynø.
Mauritzen, Hans, kreaturkommissionær; f. 2/11
1918 på Frdbg., søn af kreaturkommissionær
Albert Mauritzen; slagterlærling i firmaet Hans
M. Mauritzen’s Sønner, Kødbyen, Kbhvn. 1933,
svend 1938, medindehaver af lærevirksomheden
s. 1946.
Adr. Ericavej 26, Gentofte.
Firma: Hans M. Mauritzen’s Sønner, Kreatur
kommissionærer, Flæskehallen, Kødbyen, Kbhvn.
V.

Mehlsen, Jens, direktør; f. 1/5 1885 i Jebjerg,
Viborg amt, søn af gårdejer Mehlsen Pedersen;
g. 15/7 1915 m. Astrid Gudrun M., f. Pedersen;
ansat på Skive Andelsslagteri, Skive 1908-17,
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Borre

Aa. V. N. Meier
slagtermester
Nykøbing F.

Kbhvn. V.

studieophold i London 1913, direktør f. Sorø
Slagteri, Sorø 1917-26 og f. Slagelse AndelsSvineslagteri, Slagelse s. 1926; formd. f. lands
noteringsudvalget og kontroludvalget t. 1953
samt f. andelsslagterierne i baconkontrollens
dommerudvalg; medl. af best. f. Kødfoderfabrik
ken »Sjælland«, Ortved pr. Ringsted og f. Haslev
Træindustri, Haslev; medl. af forretningsudval
get f. Slagteriernes Forskningsinstitut, Roskilde;
dekoration: R.
Adr. Sankt Jørgens Gade 1, Slagelse.
Firma: Slagelse Andels-Svineslagteri, Slagelse.
Meier, Aage Verner Nielsen, slagtermester; f.
1/9 1906 i Nykøbing F., søn af slagtermester R.
Nielsen Meier; g. 11/9 1932 m. Edith N. M., f.
Buxbom; udd. h. faderen, sen. etabl. sig s. selv
stændig slagtermester m. stade på Nykøbing F.
Torv, grundlagt nuværende slagterforretning i
Nykøbing F. 1949; formd. f. Slagtermestrenes
Assurancekasse, Nykøbing F. s. 1950, skuemester
f. Nykøbing F. og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Nyborggade 4, Nykøbing F.
Firma: Verner Meier, Slagtermester, Torvet 5,
Nykøbing F.
Meier, Hans Christian, slagtermester; f. 10/10
1910 i Brøns, Ribe amt, søn af bygmester Anton
Meier; g. 12/5 1943 m. Grethe M., f. Kruse; udd.
h. slagtermester P. Bonde, Kolding 1925-29, fre
kventeret Kolding tekniske Skole, svend bl. a.
h. slagtermestrene Hansen, Gråsten og Friederichsen, Tønder samt i Kolding, løst nærings
brev og overtaget nuværende slagterforretning
i Lindknud — der omfatter butik og pølsemageri
— 1943; genn. årene ombygget og moderniseret
samme; genn. 12 år formd. f. Sydjydsk Slagter
mesterforening, medl. af hovedbest. f. Danske
Slagtermestres Landsforening.
Adr. Lindknud pr. Brørup.
Firma: Hans Christian Meier, Slagterforret
ning, Lindknud pr. Brørup.

Meilby, Petrus Kiilerich, slagtermester; f. 19/11
1917 i Ulfborg, Ringkøbing amt, søn af karet
mager Peder Meilby; g. 16/8 1947 m. Mette Kir

H. C. Meier
slagtermester
Lindknud

stine M., f. Nielsen; udd. h. slagtermester Johs-.
Christensen, Vildbjerg 1936-40, frekventeret Vild
bjerg tekniske Skole, svend bl. a. h. slagterme
strene P. Wium og J. Wium — begge Holstebro,,
h. tarmmester Jens Jensen, Holstebro og på
Struer Andels-Svineslagteri, Struer, løst næ
ringsbrev og overtaget slagtermester Julius Nielsen’s forretning i Holstebro — der omfatter bu
tik og pølsemageri — 1951, genn. årene ombyg
get og moderniseret samme.
Adr. Vestergade 13, Holstebro.
Firma: P. Kiilerich Meilby, Slagtermester,
Vestergade 13, Holstebro.
Melchior, Iver, slagtermester; f. 6/9 1908 i Rav
sted, Tønder amt, søn af gårdejer, hestehandler
Andreas Melchior; g. 1/8 1935 m. Erna M., f.
Pedersen; udd. h. slagtermester Brøtzmann, Tøn
der 1922-25, svendeprøve (Tønder), frekventeret
Teknologisk Institut, Kbhvn. 1932, svend bl. a. i
Korsør, Sorø og Svendborg, lejet nuværende
slagterforretning i Marstal 1943, erhvervet den t.
forretningen hørende ejendom 1946, genn. årene
udvidet og moderniseret forretningen — der side
løbende omfatter slagtehus og pølsemageri.
Adr. Møllevej 1, Marstal.
Firma: I. Melchior, Slagtermester, Møllevej 1,.
Marstal.
Meldgaard, Anker, slagtermester; f. 14/12 1891
i Serup, Viborg amt, søn af boelsmand Niels
Carl Jensen; g. 17/3 1914 m. Magda M., f. Olsen
Kallesøe (død); udd. h. slagtermester Anders
Pedersen, Fårvang 1911-15, lærebrev 1915, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester m. salg udeluk
kende fra vogn i Fårvang 1914, opført nuværen
de forretningsejendom m. slagterbutik i Fårvang
1948; vareområde: kød og viktualier en detail;,
driver sideløbende virksomhed m. eksportslagt
ning og en gros salg t. hjemmemarkedet, med
indehaver af Thorsø off. Slagtehus I/S, Thorsø.
Adr. Fårvang.
Firma: A. Meldgaard, Slagtermester, Fårvang..
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P. K. Meilby
slagtermester
Holstebro

A. Meldgaard
slagtermester
Fàrvang

Aa. R. Mikkelsen
slagtermester
Feldballe

Meldgaard, Bent, slagtermester; søn af slagter
mester Svend Aage Meldgaard; forpagtet fade
rens slagterforretning i Lemming 1955.
Firma: Svend Meldgaard, Slagterforretning,
Lemming.
Meldgaard, Svend Aage, slagtermester; f. 2/7
1907 i Grønbæk, Viborg amt, søn af gårdejer
Niels Carl Meldgaard; g. 2/6 1930 m. Lilly M.,
f. Aagaard; udd. h. slagtermester Chr. Jørgen
sen, Grauballe 1922-26, svendebrev 1926, svend
1926-29, grundlagt nuværende slagterforretning
i Lemming — der sideløbende omfatter pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri — 1929, udlejet
forretningen t. sønnen Bent Meldgaard 1955, der
efter opkøber af kreaturer, kalve og søer t. eks
port og en gros salg; næstformd. i Kjellerup og
Omegns Slagtermesterforening s. 1942.
Adr. Lemming.
Firma: Svend Meldgaard, Slagterforretning,
Lemming.
Meling, Gerda, slagtermester; f. 24/8 1923 i
Ålborg, datter af fhv. smed Erhardt Jens Lau
rids Christensen; g. 2/12 1945 m. vognmand Hal
vor Bjørnson Meling; udd. s. ekspeditrice h.
slagtermester V. B. Nielsen, Ålborg 1937-41, eks
peditrice h. samme 1941-46, etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Ålborg 1946, grundlagt
nuværende slagterforretning — der sideløbende
omfatter fast landtur samt pølsemageri, kogeri
og salteri — i egen nyopført ejendom i Ålborg
1953; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Gugvej 23, Ålborg.
Firma: G. Meling, Slagterforretning, Gugvej
23, Ålborg.

Melsen, Fridolf, slagtermester; f. 29/11 1910 i
Vamdrup, Vejle amt, søn af blikkenslager, vandog gasmester Viggo Melsen; g. 15/9 1933 m. Oda
Vera M., f. Pedersen; udd. h. slagtermestrene
Brdr. Holst Nielsen, Vamdrup 1925-29, frekven
teret Vamdrup tekniske Skole, svend bl. a. h.
slagtermester Knudsen, Bramminge, bestyrer h.
slagtermester J. P. Sejersen, Esbjerg (5 år), løst

A. K. Mikkelsen
slagtermester
Horsens

næringsbrev og etabl. sig s. selvstændig slagter
mester m. forretning i Strandbygade, Esbjerg
1936, drevet slagterforretning på Strandby Plads,
Esbjerg 1942-50, drevet kreaturhandel og en gros
slagtning 1950-56, overtaget nuværende slagter
forretning i Esbjerg — der omfatter moderne
butik og pølsemageri — 1956.
Adr. Storegade 147, Esbjerg.
Firma: Saxildborg Slagterforretning, Store
gade 147, Esbjerg.
Meyer, Poul, fuldmægtig, dr. jur.; f. 2/2 1916
i Kbhvn., søn af revisor Emil Meyer; g. 11/9 1941
m. Ellen Emilie M., f. Rasmussen Bonde; stu
dent 1934, cand. jur. 1941, guldmedaille f. retsvidenskabelig prisopgave v. Kbhvn.s Universitet
1942 og 1944, dr. jur. 1949; ansat i Landbrugs
ministeriet 1942, kst. fuldmægtig 1948, udnævnt
1951; videnskabelig assistent v. Lunds Universi
tet 1943-45, eksaminator v. juridisk embedseksm.
v. Kbhvn.s Universitet s. 1948, lektor i retsviden
skab v. samme s. 1952, kst. dommer i Østre
Landsret 1950, lederskribent v. Dagbladet Infor
mation s. 1945; indehaver af forskellige tillids
hverv indenfor den konservative ungdomsbevæ
gelse 1934-42, medstifter og redaktør af det il
legale blad »Hjemmefronten« 1943, medl. af Syd
slesvigsk Udvalg af 5. Maj 1945 1945-48, studie
ophold i U.S.A. 1952, gæstedocent v. Stockholms
Högskola 1954-55; forfatter t. bl. a. »Erstatnings
fastsættelse v. Ekspropriation« (1943), »Retsanordninger« (1948), »Danske Bylag« (1949), »Dansk
Foreningsret« (1950), »Ejendomsretten i Støbe
skeen« (1951), »Nordisk Folkestyre« (1955) og
»Administrative Organisation« (1957).
Adr. Willemoesgade 47, Kbhvn. 0.
Institution: Landbrugsministeriet, Slotsholms
gade 10, Kbhvn. K.

Meyer-Jensen, G., stadsdyrlæge.
Adr. Kystvejen 102, Kalundborg.

Michaelsen, Kaj, slagtermester; f. 31/5 1906 i
Skørringe, Maribo amt, søn af slagtermester An
ton Michaelsen; g. 5/2 1939 m. Gudrun M., f. Jør-
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E. Mikkelsen
slagtermester
Randers

J. C.

H. D. Mikkelsen
slagtermester
Gårde

Mikkelsen
slagtermester
Haslev

gensen; udd. dels h. slagtermester Oluf Ander
sen, Kettinge og dels h. faderen, selvstændig
slagtermester i Skørringe s. 1936; medl. af best,
f. Maribo og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Skørringe pr. Ryde.
Firma: Kaj Michaelsen, Slagtermester, Skør
ringe pr. Ryde.

Michaelsen, Paul Erving, slagtermester; f. 31/10
1910 på Thurø, Svendborg amt, søn af skibsfører
Jens Michaelsen; g. 1935 m. Karna M., f. Roth;
udd. h. slagtermestrene Rs. Jensen, Thurø og P.
Kroun, Rudkøbing 1925-29, svendeprøve m. præ
mie f. snitfri hudeaftagning (Rudkøbing), svend
i Rudkøbing, Pillemark, Samsø, Nakskov, Silke
borg og Kolding, grundlagt nuværende slagter
forretning i Nørre Bjert pr. Kolding 1941.
Adr. Nørre Bjert pr. Kolding.
Firma: Nørre Bjert Slagterforretning v. Paul
Michaelsen, Nørre Bjert pr. Kolding.

Michelsen, Thorvald, slagtermester; f. 16/10
1906 i Fjerritslev, Thisted amt, søn af snedker
Jens Michael Michelsen; g. 28/3 1931 m. Clara M.,
f. Devald; udd. h. slagtermester Chr. Frandsen,
Fjerritslev 1920-24, svend i Hjørring og Tysk
land, ansat i firmaet J. Steffensen, Kødbyen,
Kbhvn. 1926-35, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester på Frdbg. 1935; kasserer i Slagtermester
foreningen f. Kbhvn. og Omegn; tildelt 1. præ
mie f. spegepølse på den internationale slagterfagudstilling i Amsterdam 1957.
Adr. Tulipanvej 1, Kbhvn. F.
Firma: Th. Michelsen, Slagterforretning &
Charkuteri, Sallingvej 24, Kbhvn. F.
Mikkelsen, A. K., stadsdyrlæge.
Adr. Holstebro.
Mikkelsen, Aage Rossing, slagtermester; f. 19/8
1904 i Krakær, Dråby sogn, Randers amt, søn af
skomagermester Søren Mikkelsen; g. 29/9 1931
m. Esther M., f. Bendixen; ansat på Arhus
Kvægtorv og på Arhus Slagtehus, Arhus 1926-40,
grundlagt nuværende slagterforretning i Feldballe 1940, flyttet forretningen t. egen nyopført

J. Mikkelsen
slagtermester
Herrup

ejendom i Feldballe 1942, driver sideløbende
kreaturhandel; vareområde: kød og viktualier en
detail fra butik og vogn.
Adr. Feldballe.
Firma: Aa. Mikkelsen, Slagter, Feldballe.
Mikkelsen, Anders Kristian, slagtermester; f.
9/3 1896 i Rask Mølle, Skanderborg amt, søn af
kommunalarbejder Jens Peter Mikkelsen; g.
23/10 1918 m. Vilhelmine M., f. Sørensen; udd. h.
slagtermester Iversen, Horsens 1910-14, svende
brev 1914, svend bl. a. på Horsens Andels-Svine
slagteri, Horsens (15 år) 1914-34, etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Horsens 1934, overtaget
nuværende slagterforretning i Horsens — der er
grundlagt 1917 og sideløbende omfatter pølse
mageri, kogeri og salteri — 1936; vareområde:
kød og viktualier en detail.
Adr. Sølvgade 2, Horsens.
Firma: A. Mikkelsen, Slagtermester, Sølvgade
2, Horsens.

Mikkelsen, Axel, stadsdyrlæge.
Firma: Nyborg off. Slagtehuse, Nyborg.
Mikkelsen, Christian, slagtermester; f. 2/9 1907
i Svendborg, plejesøn af slagtermester Marius
Kjerstein; g. 28/5 1938 m. Ella M., f. Marquard
sen; udd. h. plejefaderen 1921-25, aflagt svende
prøve i Svendborg (særdeles godt og propert ud
ført arbejde), svend h. læremesteren og h. slag
termester Marquardsen, Ollerup, overtaget slag
termester Hansen’s forretning i Svendborg 1939,
moderniseret samme 1956.
Adr. Møllergade 61, Svendborg.
Firma: Chr. Mikkelsen, Slagtermester, Møller
gade 61, Svendborg.

Mikkelsen, Ellen Margrethe, slagterekspedi
trice; datter af slagtermester Jens Mikkelsen;
ekspeditrice i faderens slagterforretning i Herrup pr. Vinderup.
Firma: Jens Mikkelsen, Slagterforretning, Herrup pr. Vinderup.
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J. A. Mikkelsen
slagtermester
Tinglev

Tarm

Randers

Mikkelsen, Erik, slagtermester; f. 3/3 1917 i
Viborg, søn af slagtermester Niels Christian
Valdemar Mikkelsen; g. 9/10 1937 m. Ellen Eli
sabeth M., f. Jensen; udd. h. slagtermester Louis
Thrane, Viborg 1932-36, svendebrev 1936, svend
1936-54, overtaget nuværende slagterforretning i
Randers — der sideløbende omfatter pølsema
geri, røgeri, kogeri og salteri — 1954; vareom
råde: kød og viktualier en detail.
Adr. Asavænget 27, Randers.
Firma: Erik Mikkelsen, Kød-Flæsk-Pålæg,
Energivej 17, Randers.

Mikkelsen, Gelardi, slagtermester; f. 15/10 1898
i Vestervig, Thisted amt, søn af postbud Mikkel
Mikkelsen; g. 1922 m. Elna M., f. Christiansen;
udd. h. slagtermester Niels Mikkelsen, Snedsted,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Vester
vig 1922, moderniseret forretningen 1955.
Adr. Vestervig.
Firma: Gelardi Mikkelsen, Slagtermester, Ve
stervig.
Mikkelsen, Henry Dejgaard, slagtermester; f.
3/7 1910 i Gårde, Tistrup sogn, Ribe amt, søn af
slagtermester Niels Christian Mikkelsen; g. 21/4
1940 m. Marie M., f. Beck; udd. i faderens slag
terforretning i Gårde 1926-30, svend i lærevirk
somheden, forpagter af samme 1932-40, overtaget
forretningen — der omfatter butik m. kølerum
og pølsemageri — 1940, genn. årene ombygget og
moderniseret samme, sideløbende kreaturhand
ler og -kommissionær.
Adr. Gårde.
Firma: Gårde Slagterforretning, Gårde.
Mikkelsen, J. C., slagtermester; f. 11/9 1922 i
Tarm, Ringkøbing amt, søn af fyrbøder Mikkel
Mikkelsen; g. 1950 m. Ingrid Elise M., f. Søren
sen; udd. h. slagtermester M. Mikkelsen, Tarm,
svendebrev 1941, frekventeret Teknologisk Insti
tut, Kbhvn. 1945, overtaget nuværende slagter
forretning i Haslev 1947.
Adr. Jernbanegade 58, Haslev.
Firma: J. C. Mikkelsen, Slagtermester, Jern
banegade 58, Haslev.
35

Randers

Mikkelsen, Jens, slagtermester; f. 14/6 1897 i
Ryde, Ringkøbing amt, søn af handelsmand Jens
Mikkelsen; g. 15/11 1930 m. Ankertine M., f. Pe
dersen; udd. h. slagtermester Alexius Jensen,
Handbjerg 1913-17, svend bl. a. h. slagtermester
Pedersen, Vinderup, løst næringsbrev og etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Herrup pr.
Vinderup 1930, genn. årene ombygget og moder
niseret forretningens butik og pølsemageri; di
rektør f. Ringkøbing Amts Kreatureksportfor
ening.
Adr. Herrup pr. Vinderup.
Firma: Jens Mikkelsen, Slagterforretning, Her
rup pr. Vinderup.

Mikkelsen, Jes Albert, slagtermester; f. 4/5 1925
i Åbenrå, søn af arbejdsmand Willy Mikkelsen;
g. 10/6 1950 m. Kjerstine Margrethe M., f. Chri
stiansen; udd. h. slagtermester Jens Jensen, Avn
bøl 1939-43, frekventeret Vester Sottrup tekniske
Skole, svend h. læremesteren og sen. bl. a. på
Vojens Andels-Svineslagteri, Vojens, løst næ
ringsbrev og forpagtet slagtermester F. P. Sørensen’s forretning i Tinglev — der omfatter bu
tik, pølsemageri og slagtehus — 1954, genn. årene
moderniseret forretningen.
Adr. Hovedgaden, Tinglev.
Firma: J. A. Mikkelsen, Slagteri & Pølse
mageri, Hovedgaden, Tinglev.
Mikkelsen, Knud Erik, pølsemager; søn af slag
termester Jens Mikkelsen; udd. s. slagter bl. a.
i faderens slagterforretning i Herrup pr. Vinde
rup, aflagt svendeprøve (h. faderen), p. t. pølse
mager på Island.
Firma: Jens Mikkelsen, Slagterforretning, Her
rup pr. Vinderup.
Mikkelsen, Marius, slagtermester; f. 28/5 1893
i Hemmet, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Niels Clausen Mikkelsen; g. 6/4 1930 m. Kristine
M., f. Poulsen; udd. h. slagtermester Mikkelsen,
Lønborg 1916-20, svend og sen. bestyrer i lære
virksomheden, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Oksbøl 1930, overtaget nuværende slag
terforretning i Tarm — der omfatter butik, pøl-
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semageri og slagtehus — 1934, ombygget og mo
derniseret samme 1957, driver sideløbende kre
aturhandel og -opdræt, opkøber f. Skjern Svine
slagteri, Skjern i Skjern Samlestalde, Skjern;
medl. af best. f. Skjern, Tarm og Omegns Slag
termesterforening.
Adr. Storegade 42, Tarm.
Firma: M. Mikkelsen, Slagtermester, Storegade
42, Tarm.

Mikkelsen, Niels Christian, slagtermester;
genn. en årrække drevet slagter- og kommissi
onsforretning i Gårde.
Adr. Gårde.
Mikkelsen, Niels Kusk, slagtermester; f. 19/8
1916 i Kjellerup, Viborg amt, søn af gårdejer
Michael Nørgaard Mikkelsen; g. 28/5 1944 m.
Else M., f. Laursen; udd. h. slagtermester Oscar
Møbius, Arhus 1931-35, svendebrev 1935, svend
1935-36, mestersvend i Klostergårdens Slagteri
udsalg, Randers 1936-42, overtaget nuværende
slagterforretning i Randers — der er grundlagt
ca. 1900 og sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1942; vareområde:
kød og viktualier en detail.
Adr. Rosendal 5 A, Randers.
Firma: Østerbro’s Kødudsalg, Udbyhøjvej 42,
Randers.

Mikkelsen, Poul Kragh, slagtermester; f. 20/8
1912 i Tebbestrup, Randers amt, søn af arbejds
mand Alfred Mikkelsen; g. 15/10 1933 m. Inga M.,
f. Kjærgaard Jensen; udd. h. slagtermester C. A.
Nielsen, Vorup pr. Randers 1926-30, svend h.
slagtermester Danielsen, Als, Østjylland 193031, etabl. sig s. selvstændig slagtermester m.
salg fra hestevogn 1931, overtaget nuværende
slagterforretning i Randers — der er grundlagt
ca. 1900 og sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1936, flyttet forret
ningen t. nuværende moderne lokaler i egen
ejendom i Randers 1958; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Strømmen 39, Randers.
Firma: Strømmens Kødudsalg v. Poul Mikkel
sen, Strømmen 39, Randers.
Mikkelsen, Poul Olaf, slagtermester; f. 30/12
1925 på Samsø, søn af købmand Christian Mik
kelsen; g. 21/9 1947 m. Gerda M., f. Hoelgaard;
udd. h. slagtermester Axel Jensen, Kjellerup
1943-47, frekventeret Kjellerup Handelsskole,
svend h. læremesteren og h. slagtermester Niel
sen, Lind pr. Herning (hvor hustruen sideløben
de passede sidstnævntes udsalg i Nørre Kollund),
forpagter af slagterforretning i Skave pr. Hol
stebro 1951-56, overtaget nuværende slagter
forretning i Struer — der er opført 1955 og om
fatter butik og pølsemageri — 1956.
Adr. B. & O. Byen, Struer.
Firma: P. Mikkelsen, Slagtermester, B. & O.
Byen, Struer.

Mikkelsen, Sigvald Kristian, slagtermester; f.
5/7 1908 i Hinnerup, Århus amt, søn af slagter
mester Mikkel Peter Mikkelsen; g. 26/6 1938 m.
Marie M., f. Østergaard; udd. i faderens slagter
forretning i Hinnerup 1924-28, svend i lærevirk
somheden 1928-38, derefter overtaget forretnin
gen efter faderen, overtaget nuværende slagter
forretning i Arhus — der er grundlagt 1935 og
sideløbende omfatter pølsemageri, kogeri og sal
teri — 1949, sideløbende overtaget slagterforret
ningen Guldsmedgade 31, Arhus 1955; vareom
råde: kød og viktualier en detail.
Adr. Jordbrovej 10, Arhus.
Firma: S. K. Mikkelsen, Kød & Pålæg, Ny
Munkegade 103, Arhus.

Moberg, Charles Johannes, slagtermester; f.
23/6 1891 i Rønne, søn af vognmand Carl Nikolaj
Moberg; g. 7/11 1917 m. Ane Margrethe M., f.
Glistrup; udd. h. slagtermester P. Hansen, Røn
ne, svend h. læremesteren, h. slagtermester Rich.
Peter Glistrup, Neksø og h. slagtermester Chr.
Holm, Rønne, optaget s. kompagnon i sidstnævn
tes forretning, eneindehaver af samme 1921-55;
formd. f. Bornholms Slagtermesterforening 194456, æresmedl. af samme, faglærer v. Rønne tek
niske Skole.
Adr. Søndre Villavej 20, Rønne.
Modler, Age Albert, slagtermester; f. 23/12
1916 i Kbhvn., søn af gørtler Albert Modler; g.
8/11 1942 m. Eva M., f. Bæklund; udd. s. pølse
mager på Bornholms Andels-Svineslagteri, Røn
ne, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Kbhvn. 1947, flyttet forretningen t. nuværende
lokaler i Kbhvn. 1949.
Adr. Dronningens Tværgade 33, Kbhvn. K.
Firma: Age Modler, Slagtermester, Borgergade
15, Kbhvn. K.

Moesgaard, Eigild, slagtermester; f. 20/5 1898 i
Højbjerg, Viborg amt, søn af slagtermester An
ton Moesgaard; g. 27/11 1921 m. Agnes Marie M.,
f. Svendsen; svendeprøve (slagtermester Axel
Petersen, Ry) 1916, derefter svend h. slagterme
ster Poul L. Sørensen, Frdbg., svend h. slagter
mester Carl Olsen, Kødbyen, Kbhvn. 1920-21,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Helle
sted pr. Hårlev 1921, indehaver af forskellige
slagterforretninger i Kbhvn. s. 1924, indehaver
af nuværende slagterforretning i Kbhvn. s. 1938;
genn. ca. 10 år formd. f. Kbhvn. og Frdbg.s Slag
termesterforretning, skuemester v. svendeprøver
f. samme.
Adr. Ewaldsbakken 21, Hellerup.
Firma: E. Moesgaard, Slagtermester, Strand
boulevarden 151, Kbhvn. 0.
Mogensen, Aage Koch, slagtermester; f. 21/2
1907 i Kbhvn., søn af maskinarbejder Peter Godtfred Koch Mogensen; g. 12/9 1943 m. Elly Kamma
K. M., f. Petersen; udi. i firmaet Carl Olsen &
Co., Kødbyen, Kbhvn. 1925, derefter svend, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Kbhvn. 1941.
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P. O. Mikkelsen
slagtermester
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C. W.

C.

Mogensen
kasserer
Alborg

J. Moberg
slagtermester
Rønne

Adr. Borgbjergsvej 49, Kbhvn. SV.
Firma: A. Koch Mogensen, Slagtermester,
Borgbjergsvej 23-25, Kbhvn. SV.
Mogensen, Anker, slagtermester.
Firma: Anker Mogensen, Kødudsalg, Slots
gade 23, Hillerød.

Mogensen, Carl Walsted, kasserer; f. 31/5 1897
i Nørresundby, søn af slagtermester Anders Mo
gensen; g. 2/8 1920 m. Kamilla M., f. Lund; real
eksm. 1913, udd. i kontorvirksomhed i Ålborg
Glasværk, Ålborg 1913-16, bogholder og kasserer
i samme 1916-22, selvstændig slagtermester i Ål
borg 1922-33, forretningsfører f. Ålborg Glas
værk, Ålborg 1933-44, repræsentant f. A/S Had
sund Svineslagteri, Hadsund s. 1954; fast sekre
tær f. Ålborg og Nørresundby Slagtermesterfor
ening 1936, kasserer f. samme s. 1940.
Adr. Vossvej 9, Hasseris pr. Ålborg.
Organisation: Ålborg og Nørresundby Slagter
mesterforening v. C. Walsted Mogensen, Voss
vej 9, Hasseris pr. Ålborg.
Mogensen, Christian Aage, slagtermester; f.
2/9 1915 i Kjellerup, Viborg amt, søn af over
postbud Christian Mogensen; udd. h. slagterme
ster C. Dyrberg, Kjellerup 1932-36, svendebrev
1936, svend bl. a. h. slagtermestrene Brdr. Sø
rensen, Silkeborg 1936-42, i kompagni m. brode
ren slagtermester Henning Børge Mogensen
overtaget nuværende slagterforretning i Kjelle
rup — der er grundlagt af læremesteren ca. 1890
og sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, ko
geri og salteri — 1942, udvidet og moderniseret
forretningen 1947; vareområde: kød og viktualier
en detail fra butik og vogn; medl. af best. f.
Kjellerup og Omegns Slagtermesterforening
1944-52.
Adr. Vestergade 4, Kjellerup.
Firma: Brdr. Mogensen, Slagterforretning, Ve
stergade 4, Kjellerup.
Mogensen, Henning Børge, slagtermester; f.
28/2 1921 i Kjellerup, Viborg amt, søn af over
postbud Christian Mogensen; g. 13/7 1946 m. Rig

K. Mollerup
slagtermester
Randers

mor M., f. Jensen; udd. h. slagtermester Aage P.
Nielsen, Kjellerup 1936-40, svendebrev 1940,
svend h. slagtermestrene Brdr. Sørensen, Silke
borg 1940-42, i kompagni m. broderen slagter
mester Christian Aage Mogensen overtaget nu
værende slagterforretning i Kjellerup — der er
grundlagt af læremesteren ca. 1890 og sideløben
de omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og sal
teri — 1942, udvidet og moderniseret forretnin
gen 1947; vareområde: kød og viktualier en de
tail fra butik og vogn.
Adr. Bethaniagade 8, Kjellerup.
Firma: Brdr. Mogensen, Slagterforretning, Ve
stergade 4, Kjellerup.
Mogensen, Kai R., stadsdyrlæge.
Firma: Åbenrå Levnedsmiddelkontrol-Labora
torium, Åbenrå.

Mogensen, Svend Aage, slagtermester; f. 5/7
1905 i Holeby, Maribo amt, søn af gartner Lau
rits Mogensen; g. 26/10 1937 m. Adda M., f. Han
sen; udd. h. slagtermester Packroff, Rødby 192428, svend h. slagtermester Jens P. Jensen, Ny
købing F., etabl. sig s. selvstændig slagtermester
i Nykøbing F. 1936.
Adr. Tværgade 31, Nykøbing F.
Firma: Svend A. Mogensen, Slagtermester,
Tværgade 31, Nykøbing F.
Mollerup, Kristian, slagtermester; f. 1/2 1921 i
Randers, søn af slagtermester Søren Marius Mol
lerup; g. 15/4 1945 m. Sonja M., f. Eskildsen; udd.
h. faderen 1935-39, svendeprøve m. hovedkarakter
(særdeles godt og propert udført arbejde) 1939, fre
kventeret Teknologisk Institut, Kbhvn., svend i
A/S Randers Svineslagteri, Randers 1939-41 og i
faderens slagterforretning i Randers 1941-46, op
taget s. kompagnon i sidstnævnte 1946, eneinde
haver af forretningen — der er grundlagt af fa
deren 1923 og sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — s. 1955; vareområde:
kød og viktualier en detail.
Adr. Viborgvej 37, Randers.
Firma: S. M. Mollerup & Søn, Slagterforret
ning, Viborgvej 42, Randers.

547

J. C. Moltsen
prokurist
Arhus

A. E. Mortensen
slagtermester
Vittrup

C. Mortensen
slagtermester,
kreaturhandler
Refsvindinge

Moltsen, Jens Christian, prokurist; f. 24/6 1919
i Mår up sogn, Hjørring amt, søn af fabriksarbej
der Anders Abildgaard Moltsen; g. 2/5 1948 m.
Gretha M., f. Kjær Nielsen; realeksm. (Hjør
ring) 1935, udd. på Hjørring Andels-Svineslagteri,
Hjørring 1935-39, sideløbende frekventeret Hjør
ring Handelsskole m. afgs.eksm. fra samme, kon
torassistent i lærevirksomheden 1939-41, forval
ter i A/S Skærbæk & Omegns Svineslagteri,
Skærbæk 1941-43, forvalter i A/S Arhus Flæskehal, Arhus 1943, disponent 1949, prokurist 1954.
Adr. Kildegården 7, Århus.
Firma: A/S Arhus Flæskehal, Jægergårdsgade
152, Arhus.

Mortensen, A., slagtermester.
Adr. Bakkestræde 4, Rønne.
Mortensen, Adolf Eivind, slagtermester; f. 29/9
1915 i Flade sogn, Hjørring amt, søn af slagter
mester Thorvald Mortensen; g. 8/12 1940 m.
Astrid Mariane M., f. Sørensen; udd. h. faderen
1930-34, svend bl. a. h. faderen, løst næringsbrev
og etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Vit
trup 1940, ombygget og moderniseret forretnin
gen — der omfatter butik, pølsemageri og slagte
hus — 1950, driver sideløbende kreaturhandel og
-opdræt samt handel m. smågrise.
Adr. Vittrup.
Firma: Vittrup Slagterforretning v. A. Morten
sen, Vittrup.

Mortensen, Aksel Frederik Olaf, slagtermester;
f. 4/10 1901 i Toksværd, Præstø amt, søn af slag
termester Peter Mortensen; g. 28/12 1923 m. Ma
rie M., f. Sølberg; udd. dels h. faderen i Næstved
og dels h. slagtermester Johs. Lauritzen, Mari
ager, svend bl. a. h. slagtermestrene Brdr. Niel
sen, Roskilde, genn. 20 år bestyrer af Haslev
Andels-Svineslagteri’s udsalg, Haslev, overtaget
nuværende slagterforretning på Frdbg. 1950.
Adr. Roskildevej 96, Kbhvn. Valby.
Firma: Knud Klinck’s Eftf., Slagterforretning,
GI. Kongevej 141, Kbhvn. V.

C. A. Mortensen
eksportør
Alborg

Mortensen, Carl, slagtermester, kreaturhand
ler; f. 11/7 1902 i Refsvindinge, Svendborg amt,
søn af slagtermester Morten Erik Mortensen; g.
1928 m. Anna M., f. Jacobsen; udd. h. faderen
1917-21, svendeprøve (Nyborg), frekventeret Tek
nologisk Institut, Nyborg, overtaget slagterme
ster Marius Nielsen’s forretning i Refsvindinge
1928, ombygget og moderniseret samme 1956, af
hændet forretningen 1955, derefter udelukkende
drevet handel m. levende kreaturer; medl. af
best. f. Slagtermesterforeningen f. Nyborg og
Omegn; hobby: lystfiskeri.
Adr. Refsvindinge pr. Ørbæk.
Firma: Carl Mortensen, Kreaturhandler, Refs
vindinge pr. Ørbæk.
Mortensen, Carl Andreas, eksportør; f. 22/12
1897 i Hjørring, søn af ølbrygger Claus Andreas
Mortensen; g. 21/12 1931 m. Rigmor M., f. Bruun;
udd. i handel 1912-16, beskæftiget v. handel 191634, overtaget nuværende eksportvirksomhed i
Alborg — der er grundlagt af svigerfaderen
eksportør I. S. Bruun 1932 og omfatter slagteri
produkter en gros og eksport — 1934.
Adr. Østerbro 69, Alborg.
Firma: I. S. Bruun’s Eftf., Slagteriprodukter
en gros, Alborg off. Slagtehus, Alborg.
Mortensen, Carl Rudolf, slagtermester; f. 28/1
1911 i Varde, søn af slagtermester Frederik Mor
tensen; g. 21/11 1933 m. Margrethe M., f. Gre
gersen; udd. dels h. faderen 1926-28 og dels h.
slagtermester Marius Hansen, Amagerbrogade,
Kbhvn., derefter svend og delvis leder i fade
rens slagterforretning i Varde, løst næringsbrev
og grundlagt nuværende slagterforretning i Var
de 1935; kasserer i Varde og Omegns Slagter
mesterforening, tidl. taksator f. samme.
Adr. Platzborg, Varde.
Firma: C. R. Mortensen, Slagter- & Viktualie
forretning, Platzborg, Varde.
Mortensen, Egon, slagtermester; f. 22/10 1915 i
Egtved, Vejle amt, søn af gårdejer Peter Mor
tensen; g. 1953 m. Eva M., f. Larsen; udd. v.
landvæsen, udd. s. slagter h. slagtermester Arne
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Varde
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slagtermester
Trædballe

E. C. T. Mortensen
slagtermester
Alborg

E. Mortensen
slagtermester
Varde

Petersen, Smidstrup pr. Fredericia 1937-41, etabi.
sig s. selvstændig slagtermester i Højen pr. Vej
le 1944, forpagtet slagtermester Obling’s forret
ning i Trædballe pr. Vejle 1951, grundlagt nu
værende slagterforretning m. pølsemageri i egen
ejendom i Trædballe 1956.
Adr. Borgvej 5, Trædballe pr. Vejle.
Firma: E. Mortensen, Slagtermester, Borgvej
5, Trædballe pr. Vejle.

Mortensen, Erik, forretningsbestyrer; f. 15/3
1930 i Ålborg, søn af slagtermester Egon Chri
stian Thorvald Mortensen; udd. i faderens slag
terforretning i Ålborg 1944-48, frekventeret Ål
borg Slagterfagskole, svendebrev 1948, svend i
lærevirksomheden 1948-55, forretningsbestyrer i
samme s. 1955.
Adr. Øster Sundbyvej 65, Ålborg.
Firma: Egon Mortensen, Slagtermester, Boule
varden 32, Ålborg.

Mortensen, Egon Christian Thorvald, slagter
mester; f. 2/4 1909 i Ålborg, søn af slagtermester
Niels Peter Mortensen; udd. i faderens slagter
forretning i Ålborg 1923-27, svend i lærevirk
somheden 1927-36, frekventeret Teknologisk In
stitute fagskole, Kbhvn. 1929, overtaget nuvæ
rende slagterforretning i Ålborg — der sidelø
bende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri — 1936; vareområde: kød og viktualier en
detail samt fjerkræ fra konservator; driver side
løbende opkøb af skinker f. egen regning t. eks
port samt en gros salg af bayerske pølser; genn.
en årrække medl. af best. f. Ålborg og Nørre
sundby Slagtermesterforening; tildelt diplom f.
udstilling i Ålborg-Hallen, Ålborg 1946.
Adr. Boulevarden 32, Ålborg.
Firma: Egon Mortensen, Slagtermester, Boule
varden 32, Ålborg.

Mortensen, Gunnar, kreaturhandler; f. 26/5
1905 i Toksværd, Præstø amt, søn af slagter
mester Jens Peter Mortensen; g. 27/5 1945 m.
Elva M., f. Tidemand; udd. dels h. faderen og
dels h. slagtermester Jul. Soelberg, Fakse, sven
debrev 1924, svend h. slagtermestrene Max Han
sen, Mørkøv og Møllekær, Rødvig samt h. fa
deren i Næstved og på Haslev Andels-Svineslag
teri, Haslev (3 år), drevet slagterforretning i
Ruds-Vedby 1938-40, drevet kreaturhandel 1940
-50, overtaget nuværende ejendom m. tilhøren
de slagterforretning i Gørlev 1950, driver krea
turhandel og slagtning af kød en gros samt han
del m. ejendomme f. fremmed og egen regning.
Adr. Tornager 13, Gørlev S.
Firma: Gunnar Mortensen, Kreaturhandler,
Gørlev S.

Mortensen, Erik, slagtermester; f. 10/8 1924 i
Varde, søn af slagtermester Frederik Mortensen;
g. 26/6 1952 m. Karen M., f. Nielsen; udd. dels h.
slagtermester Hussmann, Horsens 1938-40 og dels
h. broderen slagtermester C. R. Mortensen, Var
de 1940-42, frekventeret Varde tekniske Skole,
svend bl. a. i A/S S. Houlberg, Kødbyen, Kbhvn.
og i Norge, løst næringsbrev og etabi. sig s. selv
stændig slagtermester i ejendommen Smedegade
8, Varde — hvor faderen havde drevet forret
ning i ca. 40 år — 1951, opført nuværende ejen
dom m. slagterforretning i Varde 1956.
Adr. Smedegade 12, Varde.
Firma: Erik Mortensen, Slagterforretning,
Smedegade 12, Varde.

Mortensen, Gunner, slagtermester; f. 22/12 1912
i Kjellerup, Viborg amt, søn af smedemester
Søren Mortensen; g. 21/1 1934 m. Ingeborg M.,
f. Pedersen; udd. h. slagtermester J. Jørgensen,
Ulbølle 1927-31, svendeprøve (Svendborg), fre
kventeret Teknologisk Institut, Kbhvn. 1932,
svend h. læremesteren, overtaget slagtermester
Groth Rasmussen’s forretning i Svendborg 1934,
genn. årene udvidet og moderniseret samme —
der sideløbende omfatter pølsemageri; hobby:
fodbold.
Adr. Nyborgvej 93, Svendborg.
Firma: Slagterforretningen »Grønne Post« v.
G. Mortensen, Nyborgvej 93, Svendborg.

Mortensen, Hans Peter, slagtermester; f. 3/10
1913 i Refsvindinge, Svendborg amt, søn af slag-
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Gørlev S.

Refsvindinge

Bramminge

termester Morten Erik Mortensen; g. 1941 m.
Kristine M., f. Christensen; udd. h. faderen 1929
-33, frekventeret Teknologisk Institut, Kbhvn.
1953, medarbejder i faderens slagterforretning
og landhandel i Refsvindinge s. 1933, eneinde
haver af samme s. 1952, opført nuværende slag
terbutik m. pølsemageri i Refsvindinge 1953;
formd. f. Refsvindinge Forsamlingshus s. 1949;
hobby: jagt, medl. af best. f. Refsvindinge Jagt
forening s. 1954.
Adr. Refsvindinge.
Firma: H. P. Mortensen, Slagtermester, Refs
vindinge.
Mortensen, Jens, slagtermester; f. 30/10 1886 i
Vorgod, Ringkøbing amt, søn af slagtermester
Morten Mortensen; g. 10/5 1914 m. Mariane M.,
f. Nielsen; udd. dels h. faderen 1900-02 og dels
h. slagtermester Bech, Skjern 1902-04, svend h.
sidstnævnte, løst næringsbrev og etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Skjern 1912, over
taget nuværende slagterforretning i Bramminge
— der omfatter butik og pølsemageri — 1920,
genn. årene ombygget og moderniseret samme.
Adr. Nørregade 5, Bramminge.
Firma: Mortensen’s Slagterforretning, Nørre
gade 5, Bramminge.
Mortensen, Johannes, slagtermester; f. 5/2
1908 i Herning, søn af politibetjent Martin Mor
tensen; g. 1933 m. Olga M., f. Smed; udd. dels
h. broderen slagtermester Jens Mortensen, Her
ning 1922-24 og dels h. slagtermestrene Jørgen
sen & Bessmann, Herning 1924-26, svend bl. a. h.
slagtermester M. Jørgensen, Arhus og h. slag
termester C. H. P. Gøttsche, Herning, i kom
pagni m. broderen etabl. sig s. selvstændig slag
termester i Herning 1932, eneindehaver af for
retningen s. 1946; revisor i Herning og Omegns
Slagtermesterforening.
Adr. Bredgade 28, Herning.
Firma: Johs. Mortensen, Slagterforretning,
Bredgade 41, Herning.
Mortensen, Jørgen, slagtermester; f. 23/2 1917
i Frørup, Haderslev amt, søn af gårdejer Viggo

J. Mortensen
slagtermester
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Mortensen; g. 10/3 1940 m. Anna M., f. Madsen;
virket v. landvæsen, udd. h. slagtermester Poul
sen, Give 1935-39, aflagt svendeprøve i Thyre
god (meget godt og propert udført arbejde)
1957, overtaget slagtermester Gresten’s forret
ning i Thyregod — der omfatter butik, pølse
mageri og slagtehus — 1940, genn. årene ombyg
get og moderniseret forretningen, sideløbende
forpagtet slagtermester Skovgaard Olsen’s for
retning i Vester 1955, driver iøvrigt handel m.
levende kreaturer; medl. af best. f. Thyregod
Borger- og Håndværkerforening s. 1957.
Adr. Søndergade 11, Thyregod.
Firma: Thyregod Kød- & Pålægsforretning v.
Jørgen Mortensen, Søndergade 11, Thyregod.

Mortensen, Karl Manfred, slagtermester; f.
9/8 1915 i Sandvig, søn af stenhugger Karl Au
gust Mortensen; g. 12/10 1942 m. Elise M., f.
Schou; udi. h. slagtermester Johan Phillipsen,
Sandvig 1934, svend h. læremesteren og h. slag
termester Th. Andr. Funch, Rønne, forpagter af
sidstnævntes filial i Rønne, overtaget samme
1956.
Adr. Borgmester Nielsens Vej 58, Rønne.
Firma: Karl Mortensen, Slagtermester, Borg
mester Nielsens Vej 58, Rønne.
Mortensen, Laurits Hermann, slagtermester; f.
10/3 1915 i Vestervig, Thisted amt, søn af lager
forvalter Jens Christian Mortensen; g. 3/12 1939
m. Edith M., f. Sørensen; udi. h. slagtermester
Carl Jespersen, Snedsted 1933, svend h. slagter
mestrene Chr. Mikkelsen, Snoghøj, Chr. Jensen,
Brande, Otto Sørensen, Brædstrup og J. Stok
holm, Hvidbjerg, etabl. sig s. selvstændig slag
termester i Hundborg 1939.
Adr. Hundborg pr. Sjørring.
Firma: L. H. Mortensen, Slagtermester, Hund
borg pr. Sjørring.
Mortensen, Morten Erik, slagtermester; f. 4/7
1877 i Refsvindinge, Svendborg amt, søn af
slagtermester Hans Peter Mortensen; g. 1903 m.
Anna Kathrine M., f. Hansen; udd. h. slagter
mester Jørgen Rasmussen, Såderup 1892-96,
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svendeprøve (Nyborg) 1898, svend h. slagter
mestrene Jacobsen, Aunslev og Anders Hansen,
Kbhvn., overtaget faderens slagterforretning i
Refsvindinge — der var grundlagt af bedste
faderen og udelukkende omfattede land- og
torvehandel samt handel m. levende kreaturer t.
slagtning — 1900, afhændet forretningen t. søn
nen Hans Peter Mortensen 1952; genn. ca. 25 år
opkræver f. Slagtermesterforeningen f. Nyborg
og Omegn, æresmedl. af samme s. 1952.
Adr. Refsvindinge.
Mortensen, Niels Børge, slagtermester; f. 3/4
1927 i Kbhvn., søn af fabrikant Niels Victor
Mortensen; g. 29/1 1950 m. Ulla M., f. Jacobsen;
udd. h. slagtermester Anton Andersen, Frede
rikssund 1945-49, overtaget slagtermester Vald.
Jacobsen’s forretning i Frederikssund 1951.
Adr. Nørreparken 7, Frederikssund.
Firma: Vald. Jacobsen’s Eftf. v. Børge Mor
tensen, Slagtermester, Jernbanegade 16, Frede
rikssund.
Mortensen, Niels Peter, slagtermester; f. 26/4
1878 i Alborg; g. 3/10 1940 m. Gerda Marie M., f.
Larsen; udd. h. slagtermester Georg Petersen,
Nørresundby 1894-98, svendebrev 1898, svend h.
slagtermester Hjelm, Slagterboderne, Alborg
1898-1905, etabl. sig s. selvstændig slagtermester
i Slagterboderne, Alborg 1905, indehaver af for
skellige slagterforretninger i Ålborg s. 1914,
grundlagt nuværende slagterforretning i Alborg
— der sideløbende omfatter kogeri og salteri —
1938; vareområde: kød og viktualier en detail;
genn. en årrække medl. af best. f. Alborg og
Nørresundby Slagtermesterforening, æresmedl.
af samme s. 1956.
Adr. Bredegade 12, Ålborg.
Firma: Niels Mortensen, Slagtermester, Brede
gade 12, Ålborg.

Mortensen, Svend Aage, slagtermester; f. 3/2
1913 i Alborg, søn af sadelmagermester Morten
Mortensen; g. 1/9 1940 m. Martha M., f. Særkjær Dubgaard; udd. h. slagtermester Eggert
Carstens, Alborg, svendebrev 1933, svend h.

N. P. Mortensen
slagtermester
Alborg

slagtermester P. Jansen, Pandrup, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Kbhvn. 1940, inde
haver af nuværende slagterforretning i Kbhvn.
s. 1955, sideløbende indehaver af filial m. vik
tualier Sværtegade 11, Kbhvn. K.
Adr. Strandvangen 3, Brøndby Strand.
Firma: Le Jambon v. Sv. Aa. Mortensen,
Nørre Allé 9, Kbhvn. N.
Mortensen, Valdemar, slagtermester; f. 4/7 1897
i Rø, Bornholm, søn af tømrer L. N. Mortensen;
g. 13/8 1921 m. Marie M., f. Kuhre; påbegyndt
hjemmeslagtning f. egen regning i Rø 1915, slag
tersvend i U.S.A. 1916-20, etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Årsdale pr. Svaneke 1946.
Adr. Årsdale pr. Svaneke.
Firma: Vald. Mortensen, Slagtermester, Års
dale pr. Svaneke.

Mossing-Jensen, M. Th., slagteridirektør; f.
18/1 1899 i Odder, Arhus amt; udd. bl. a. i regn
skabsvæsen, direktør f. Vojens Andels-Svine
slagteri, Vojens 1928.
Adr. Vojens.
Firma: Vojens Andels-Svineslagteri, Vojens.
Mou, Sigurd, slagtermester; f. 20/3 1913 i Ro
strup, Alborg amt, søn af uddeler Laurids Mou;
g. 16/5 1937 m. Vera M., f. Bruun; udd. h. bro
deren slagtermester Søren Mou, Sønder Kongers
lev 1932-36, svend bl. a. i Brovst og på Esbjerg
Andels-Svineslagteri, Esbjerg (ca. 4 år), mester
svend på sidstnævnte (2 år), løst næringsbrev og
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Ribe
1945, selvstændig slagtermester i Holsted By
1953-54, grundlagt nuværende slagterforretning i
Esbjerg — der omfatter moderne butik og pølse
mageri — 1954, sideløbende repræsentant i Ribe
amt f. Esbjerg Andels-Svineslagteri, Esbjerg.
Adr. Hjertingvej 23, Esbjerg.
Firma: Engparkens Slagterforretning, Hjer
tingvej 23, Esbjerg.

Mouritzen, Carl Emil, slagtermester; f. 27/10
1922 i Vrå, Hjørring amt, søn af hestehandler
Hagbard Mouritzen; g. 24/5 1947 m. Inga M., f.
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Kjeldsen; udd. på Vrå Andels-Svineslagteri, Vrå
1938-42, etabi. sig s. selvstændig slagtermester
1942.
Adr. Nørregade 20, Sindal.
Firma: Carl Emil Mouritzen, Slagtermester,
Nørregade 20, Sindal.

Mouvielle, Paul Fortune, fabrikant; f. 9/5 1905
i Kbhvn., søn af fabrikant François Mouvielle;
g. 29/4 1928 m. Else M., f. Norup; udd. h. fabri
kant J. Steffensen, Kbhvn., studie- og arbejds
ophold i Paris, Strasbourg og Monte Carlo, der
efter ansat i faderens virksomhed i Kbhvn.,
overtaget samme — der er grundlagt 1847 og om
fatter detailforretning m. viktualier og diner
transportable — 1947; medl. af best. f. Høker
foreningen s. 1950, formd. f. samme s. 1952,
medl. af best. f. Kød- og Flæskebranchens Fæl
lesudvalg, medl. af De danske Handelsforenin
gers Fællesorganisation, genn. en årrække medl.
af Kbhvn.s fjerkrænotering; medl. af Gentofte
sundhedskommission.
Adr. Adolphsvej 64, Gentofte.
Firma: F. Mouvielle, Viktualie- & Delikatesse
handel, Østergade 59, Kbhvn. K. — Filial: Øster
brogade 62, Kbhvn. 0.
Muchitsch, Hugo, slagtermester; f. 15/7 1896 i
Horsens, søn af skatteinspektør Arthur Mu
chitsch; udd. i manufaktur, drevet manufaktur
forretning i Horsens, grundlagt nuværende slag
terforretning i Kolding — der omfatter butik og
pølsemageri — 1926; medl. af hovedbest. f.
K.I.F. s. 1950.
Adr. Zahnsgade 38, Kolding.
Firma: H. Muchitsch, Slagterforretning,
Zahnsgade 38, Kolding.

Munk, Johannes Peter Hansen, slagtermester;
f. 27/9 1900 i Flade, Hjørring amt, søn af slag
termester Christian Munk; g. 30/5 1929 m. Helga
M., f. Christensen; udd. h. slagtermester Johs.
Hansen, Frederikshavn 1922-29, etabi. sig s.
selvstændig slagtermester 1929; genn. ca. 10 år
medl. af best. f. Frederikshavn og Omegns Slag
termesterforening.

P. F. Mouvielle
fabrikant
Kbhvn. 0.

Adr. Søndergade 102, Frederikshavn.
Firma: Johs. H. Munk, Slagtermester, Sønder
gade 102, Frederikshavn.

Munk-Jensen, Ejnar, slagtermester; f. 27/9 1921
i Vorupør, Thisted amt, søn af fiskeeksportør
Jens Munk-Jensen; udd. h. slagtermester Klo
ster, Thisted 1938-42, frekventeret Thisted tek
niske Skole, svend h. slagtermester P. Gade
Hansen, Vorupør, løst næringsbrev og etabi. sig
s. selvstændig slagtermester i Esbjerg 1946,
overtaget nuværende slagterforretning i Esbjerg
— der omfatter butik og pølsemageri — 1952.
Adr. Strandbygade 83, Esbjerg.
Firma: E. Munk-Jensen, Slagtermester,
Strandby Plads 1, Esbjerg.
Munksø, Svend Aage, viktualiehandler.
Firma: Sv. Aa. Munksø, Viktualieforretning,
Frederiksborgvej 8, Kbhvn. NV.
Mühl, Poul, slagtermester; f. 15/11 1924 i Ha
derslev, søn af slagtermester Poul Mühl; g. 12/8
1951 m. Inger M., f. Christensen; udd. h. fade
ren 1939-43, svendebrev 1943, svend 1943-57,
grundlagt nuværende slagterforretning i Silke
borg — der sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1957; vareområde:
kød og viktualier en detail.
Adr. Ringgårdsvej 6, Silkeborg.
Firma: P. Mühl, Slagtermester, Nylandsvej 7,
Silkeborg.

Müller, Adolf, slagtermester; f. 17/5 1903 i
Højer, Tønder amt, søn af slagtermester An
dreas Müller; g. 30/7 1933 m. Agnes M., f. Jen
sen; udd. i faderens slagterforretning i Højer
1918-21, frekventeret Højer tekniske Skole, af
lagt svendeprøve h. slagtermester Erik Peter
sen, Tønder, svend bl. a. i firmaet J. Steffen
sen, Kødbyen, Kbhvn., bestyrer af lærevirk
somheden f. moderen efter faderens død 1930-34,
løst næringsbrev og overtaget samme 1934,
grundlagt nuværende moderne slagterforretning
i Højer — der omfatter butik, pølsemageri og
slagtehus — 1952.

552

J. P. H.Munk
slagtermester
Frederikshavn

P. Mühl
slagtermester
Silkeborg

A. Müller
slagtermester
Højer

Adr. Højer.
Firma: A. Müller, Slagterforretning & Pølse
mageri, Højer.

Müller, Andreas, slagter; søn af slagtermester
Adolf Müller, Højer; udd. h. faderen 1952-56,
svend h. slagtermestrene Bunkenborg, Chri
stiansfeld og Vollstedt, Haderslev, p. t. indkaldt
t. militærtjeneste, påtænkt videreudd. på pølse
magerskoler i Tyskland.
Firma: A. Müller, Slagterforretning & Pølse
mageri, Højer.
Müller, Hans Peter, slagtermester; f. 13/6 1909
i Korsør, søn af slagtermester Ludvig Müller;
g. 23/2 1936 m. Karen M., f. Espenhain; udd. h.
slagtermester Hartkopf, Slagelse, svendebrev
1928, svend h. slagtermestrene Hans Andersen,
Greve, Johansen, Vemmelev og Ejegod Jørgen
sen, Roskilde, overtaget købmand Robert Johan
sen’s slagter- og viktualieforretning i Slagelse
1951.
Adr. Sorøvej 104, Slagelse.
Firma: H. P. Müller, Slagtermester, Sorøvej
104, Slagelse.
Müller, Niels Christian Frode, slagtermester;
f. 3/12 1908 i Korsør, søn af slagtermester Chri
stian Müller; g. 10/5 1942 m. Gudrun M., f. Han
sen; udd. i faderens slagterforretning i Korsør
1922-26, svend og sen. bestyrer af samme f. mo
deren t. 1954, eneindehaver af forretningen s.
1954; revisor i Korsør og Omegns Slagter
mesterforening.
Adr. Jørgensgade 9, Korsør.
Firma: N. Chr. Müller, Slagterforretning,
Halskovvej 16, Korsør.

Münsberg, Kaj, slagtermester; f. 11/10 1904 i
Nykøbing F., søn af slagtermester Carl Müns
berg; g. 7/5 1929 m. Lisette M., f. Honoré; udd.
i faderens slagterforretning i Nykøbing F., der
efter svend og sen. kompagnon i samme, over
taget forretningen efter faderens død 1947; kas
serer i Nykøbing F. og Omegns Slagtermester
forening, fanebærer i samme, kasserer og taksa-

A. Müller
slagter
Højer

tionsmd. i Slagtermestrenes Assurancekasse,
Nykøbing F.; næstformd. i Nykøbing F. Roklub’s
Venner og i Nykøbing F. Stuekulturforening.
Adr. Gåbensevej 45, Nykøbing F.
Firma: K. Münsberg, Slagtermester, Gåbense
vej 45, Nykøbing F.
Münzberger, Hugo, slagtermester; f. 8/6 1913 i
Arhus, søn af slagtermester Franz Josef Münz
berger; g. 29/9 1940 m. Lilli M., f. Madsen Nor
by; udd. dels h. faderen på Århus kommunale
Pølsefabrik, Århus og dels h. slagtermester
N. Chr. Jensen, Århus 1927-31, svendebrev 1931,
svend 1931-44, overtaget nuværende slagterfor
retning i Århus — der sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1944;
vareområde: Kød og viktualier en detail.
Adr. Skanderborgvej 21, Århus.
Firma: Hugo Münzberger, Slagtermester,
Skanderborgvej 21, Århus.
Mygind, Jakob Marinus, slagtermester; f. 28/1
1893 i Laen Kær, Randers amt, søn af landpost
bud Peder Mygind; g. 18/9 1920 m. Johanne M.,
f. Skipper; udd. s. hjemmeslagter, etabl. sig s.
selvstændig hjemmeslagter 1921, grundlagt nu
værende slagterforretning — der sideløbende
omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — m. salg fra slagtehus i Ørum Djurs
1934, opført nuværende slagterbutik i Ørum
Djurs 1945; vareområde: kød og viktualier en
detail fra butik og 2 vogne; medl. af best. f.
Grenå og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Ørum Djurs.
Firma: M. Mygind, Slagter, Ørum Djurs.

Mygind, Peder, slagtermester; f. 22/6 1921 i
Ørum, Randers amt, søn af slagtermester Jakob
Marinus Mygind; g. 24/9 1944 m. Elisabeth M., f.
Sørensen; udd. h. slagtermester Marinus Niel
sen, Grenå 1936-40, svendebrev 1940, frekvente
ret Teknologisk Institut, Kbhvn. 1941, svend
bl. a. i Kbhvn. og på Grenå off. Slagtehus,
Grenå 1940-45, optaget s. kompagnon i faderens
slagterforretning i Ørum Djurs — der side
løbende omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri,.
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kogeri og salteri — 1945; vareområde: kød og
viktualier en detail fra butik og 2 vogne.
Adr. Ørum Djurs.
Firma: M. Mygind, Slagter, Ørum Djurs.

Møldrup, Albert, slagtermester; f. 12/3 1912 i
Gramrode, Vejle amt, søn af slagtermester Niels
Møldrup Nielsen; g. 29/3 1933 m. Karen M., f.
Jørgensen; som 8-årig dreng h. faderen, som 12årig udført slagtning, iøvrigt ansat h. faderen t.
1932, udd. s. pølsemager h. slagtermester Møl
drup, Horsens (1 år), derefter ansat h. slagter
mester, Petersen, Bjerre, h. slagtermester Chr.
Henningsen, Horsens, på Horsens Eksportslag
teri, Horsens og h. slagtermester Rs. Bach,
Stensballe, grundlagt slagterforretning i Strand
huse 1931, påbegyndt bl. handel i Grenå 1932,
svend h. faderen 1934, erhvervet en mindre land
ejendom og påbegyndt landhandel og handel m.
levende kreaturer fra samme 1935, overtaget nu
værende slagterforretning i Gramrode — der
omfatter butik, pølsemageri og slagtehus samt
landtur — 1942, svendeprøve (Rårup) 1953; sup
pleant t. best. f. Bjerre Herreds Slagtermester
forening s. 1955, medl. af best. f. samme s. 1957,
skuemester v. svendeprøver s. 1956; formd. f.
Rårup I.F. s. 1954.
Adr. Gramrode.
Firma: Albert Møldrup, Gramrode Slagterfor
retning, Gramrode.
Møldrup, Jens Poul, slagtermester; f. 10/9 1911
i Horsens, søn af slagtermester Rasmus Møl
drup; g. 22/4 1934 m. Ingrid M., f. Hansen; udd.
h. faderen 1928-32, svendebrev 1932, svend h. fa
deren 1932-36, ekspedient på Horsens AndelsSvineslagteri, Horsens 1936-45, overtaget nuvæ
rende slagterforretning i Horsens — der er
grundlagt af faderen 1906 og sideløbende omfat
ter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1945;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Allégade 41, Horsens.
Firma: Jens Møldrup, Slagtermester, Allégade
41, Horsens.

P. Mygind
slagtermester
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Møllekær, Kristian, slagtermester; f. 2/10 1899
i Havnelev, Præstø amt, søn af slagter Hans
Jensen Møllekær; g. 23/10 1932 m. Elisabeth M.,
f. Pedersen; udd. dels h. slagtermester Øster
gaard, Stouby og dels h. slagtermester Andrea
sen, Svinninge, svendebrev 1938, overtaget slag
termester Vald. Jensen’s forretning i St. Hed
dinge 1932, flyttet forretningen — der sideløben
de omfatter slagtehus og pølsemageri — t. nu
værende ejendom i St. Heddinge 1946; kasserer i
Østsjællands Slagtermesterforening s. 1949.
Adr. Søndergade 10, St. Heddinge.
Firma: K. Møllekær, Slagtermester, Vester
gade 5, St. Heddinge.
Møller, Aage Georg, slagtermester; f. 2/10 1907
i Sædinge, Maribo amt, søn af slagtermester
Carl Georg Møller; g. 1/10 1935 m. Alma M., f.
Christensen; udd. h. faderen 1921-25, svend h.
slagtermestrene Alb. Rasmussen, Bjerreskov (3
år) og Louis Berner, Rødby (1 år), etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Nørreballe 1933.
Adr. Nørreballe.
Firma: Aage Møller, Slagtermester, Nørre
balle.

Møller, Aksel, slagtermester; f. 13/6 1920 i
Brudager, Svendborg amt, søn af boelsmand Carl
Møller; g. 11/5 1952 m. Anna M., f. Petersen;
udd. dels h. slagtermester Chr. Frederiksen,
Ringe 1937-38 og dels h. slagtermester Vald.
Petersen, Vormark pr. Hesselager 1938-40, sven
deprøve (Svendborg), svend bl. a. h. sidstnævnte
og h. slagtermester fru Poulsen, Skårup F., over
taget sidstnævntes forretning — der sideløbende
omfatter pølsemageri samt landtur — 1952, mo
derniseret pølsemageriet 1954.
Adr. Skårup F.
Firma: Aksel Møller, Slagtermester, Skårup F.
Møller, Albert Peter, slagtermester; f. 27/6
1906 i Rødding, Haderslev amt, søn af kreatur
handler Theodor Møller; g. 6/12 1936 m. Val
borg M., f. Brandorff; udd. på Rødding An
dels-Svineslagteri, Rødding 1925-43, overtaget
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nuværende slagterforretning i Silkeborg 1943;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Ansvej 22, Silkeborg.
Firma: Søholts Kødudsalg v. A. P. Møller,
Ansvej 22, Silkeborg.

Møller, Alfred, slagtermester; f. 23/9 1914 i Assentoft, Randers amt, søn af slagtermester Sø
ren Peter Møller; g. 4/6 1939 m. Inga M., f. Jen
sen; udd. h. faderen 1929-33, svendeprøve (År
hus), svend på andelsslagterierne i Randers,
Skærbæk og på Samsø samt på Mørke Eksport
slagteri, Mørke og i A/S J. D. Koopmann’s
Svineslagteri, Odense, grundlagt nuværende
slagterforretning — der sideløbende omfatter
pølsemageri samt landtur — i egen ejendom i
Korup F. 1943.
Adr. Korup F.
Firma: Korup Slagterforretning v. Alfred
Møller, Korup F.
Møller, Arne, slagtermester; f. 31/1 1911 i
Farsø, Ålborg amt, søn af slagtermester Anton
Møller; g. 3/12 1939 m. Mary M., f. Fragtrup;
udd. i faderens slagterforretning i Farsø 192731, svendeprøve m. broncemedaille 1934, svend
bl. a. i Mørke 1931-37, efter faderens død besty
rer af lærevirksomheden f. moderen 1937-40,
overtaget samme — der er grundlagt af faderen
1906 og sideløbende omfatter pølsemageri, røge
ri, kogeri og salteri — 1940, ombygget og mo
derniseret virksomheden 1957; vareområde: kød
og viktualier en detail; medindehaver af Farsø
off. Slagtehus, Farsø.
Adr. Farsø.
Firma: A. Møller, Slagterforretning, Farsø.
Møller, Carl August, slagtermester; f. i Kbhvn.,
søn af slagtermester August Møller; g. 1920 m.
Karen M., f. Jørgensen; udd. i slagterfaget,
svend i England og Tyskland, svend i faderens
slagterforretning i Kbhvn. 1909, optaget s. kom
pagnon i samme 1922, eneindehaver af forret
ningen 1927; suppleant t. best. f. Kbhvn.s Slagterlaug’s stiftelse.
Adr. St. Kongensgade 74, Kbhvn. K.

E. Møller
slagtermester
Bække

Møller, Ditlev, slagtermester; f. 12/10 1899 i
Børkop, Vejle amt, søn af papirarbejder Mads
Peter Møller; etabi. sig s. selvstændig slagter
mester i Løsning 1927, overtaget nuværende
slagterforretning i Bækkelund pr. Horsens —
der tidl. var slagteriudsalg — 1929, udvidet og
moderniseret samme 1952; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Bækkelund pr. Horsens.
Firma: D. Møller, Slagtermester, Bækkelund
pr. Horsens.
Møller, Egon, slagtermester; f. 20/3 1924 i Kol
ding, søn af slagteriarbejder Erhard Møller; g.
28/12 1946 m. Mary M., f. Mølbæk Christensen;
udd. s. pølsemager på Kolding Andels-Svine
slagteri, Kolding 1938-42, frekventeret Kolding
tekniske Skole, forbundter h. slagtermester Johs.
Mathisen, Esbjerg, svend h. slagtermester B. R.
Lauritsen, Kolding og i Århus Flæskehal A/S,
Århus, overtaget nuværende slagterforretning i
Bække 1952, genn. årene moderniseret samme.
Adr. Stationsvej, Bække.
Firma: Egon Møller, Slagterforretning,
Stationsvej, Bække.

Møller, Erik Milton Christensen, slagtermester;
f. 23/10 1907 i Hillerød, søn af slagtermester R.
C. Møller; g. 28/5 1933 m. Sonja M. M., f. Sloth
Petersen; udd. dels h. faderen og dels h. slag
termestrene Schultz, Helsinge og Morten Olsen,
Fredensborg, svendebrev 1927, ansat på Hjalmar
Møller’s Pølsefabrik, Kbhvn., ophold i Argen
tina 1928-1931, overtaget faderens slagterforret
ning i Nærum 1933, opført nuværende ejendom
i Nærum og indrettet moderne slagter- og vik
tualieforretning m. pølsemageri og røgeri i sam
me 1954.
Adr. Nærum Hovedgade 70, Nærum.
Firma: M. C. Møller, Kød—Flæsk—Charkuteri,
Nærum Hovedgade 70, Nærum.
Møller, Gunnar, slagtermester; f. 8/4 1921 i
Fjallerslev, Thisted amt, søn af landmand Jens
Møller; g. 1950 m. Inger M., f. Søndergaard;
overtaget svigerfaderen slagtermester Chr. Søn-
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E. M. C. Møller
slagtermester
Nærum

H. Møller
direktør
Haslev

H. Møller
slagtermester
Horsens

dergaard’s forretning i Sejerslev pr. Nykøbing
M. 1950.
Adr. Sejerslev pr. Nykøbing M.
Firma: Gunnar Møller, Slagtermester, Sejers
lev pr. Nykøbing M.

Møller, Hans, slagtermester; f. 28/11 1910 i
Løjt Kirkeby, Åbenrå amt, søn af kreaturhand
ler Hans Møller; g. 15/11 1936 m. Rigmor Sussi
M., f. Christiansen; udd. h. slagtermester Jes
Philipsen, Åbenrå 1926-30, svendeprøve m. ros
1930, svend bl. a. h. slagtermester P. C. Jensen,
Arhus og h. slagtermester Paul Thierbach, Ha
derslev 1930-36, overtaget nuværende slagter
forretning i Horsens — der er grundlagt 1920 og
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1936; vareområde: kød og viktua
lier en detail; skuemester v. svendeprøver f.
pølsemagere, medl. af skoleudvalget f. lærlinge
v. Horsens tekniske Skole.
Adr. Fussingsvej 57, Horsens.
Firma: Hans Møller, Slagtermester, Vestergade
16, Horsens.
Møller, Hans, direktør; f. 26/9 1922 i Thorsø,
Viborg amt; g. 12/5 1946 m. Ninna M., f. Søren
sen; realeksm. (Hammel Realskole) 1938, udd. på
Hammel & Omegns Andels-Svineslagteri, Ham
mel 1938-42, frekventeret Den jydske Handels
højskole, Arhus 1942-43, ansat på Randers An
dels-Svineslagteri, Randers 1943-46, kasserer på
Hadsten & Omegns Andels-Svineslagteri, Had
sten 1946-53, studieophold v. D.B.C., London (3
mdr.), bogholder på Vrå Andels-Svineslagteri,
Vrå 1953-56, direktør f. Haslev Andels-Svine
slagteri, Haslev s. 1956.
Adr. Haslev.
Firma: Haslev Andels-Svineslagteri, Haslev.

Møller, Heinrich, slagtermester; f. 13/1 1908 i
Slagelse, søn af politibetjent Poul Møller; udd. i
bedstefaderen slagtermester Fr. Clasen’s forret
ning i Slagelse 1922-26, leder af samme s. 1947.
Firma: Olaf Clasen’s Kødudsalg, Jernbane
gade 6, Slagelse.

H. Møller
slagtermester
Slagelse

Møller, Jep, slagtermester; f. 24/4 1902 i Løjt
Kirkeby, Åbenrå amt, søn af kreaturhandler
Hans Møller; g. 20/6 1935 m. Johanne M., f. Sø
rensen; udd. h. slagtermester Tof ft og h. efter
følgeren slagtermester Johannsen, Åbenrå 191720, svendebrev 1920, svend 1920-30, overtaget nu
værende slagterforretning i Horsens — der er
grundlagt 1902 — 1930, erhvervet nuværende
ejendom m. moderne butik, pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri i Horsens 1949; vareområde:
kød og pålæg en detail samt fabrikation og en
gros salg af pølse- og pålægsvarer.
Adr. Smedegade 65, Horsens.
Firma: Jep Møller, Slagtermester, Smedegade
65, Horsens.
Møller, Kai Minor, slagtermester; f. 8/8 1923 i
Hørve, Holbæk amt, søn af hotelejer Sigurd Mi
nor Møller; g. 26/12 1945 m. Edith M. M., f. Gøtz;
udd. h. slagtermester Fritz Correll, Ringsted
1939-43, ansat h. slagtermester Chr. Nielsen, Vi
rum 1943-46 og h. slagtermester Johs. Knudsen,
Amagerbro, Kbhvn. 1946-53, overtaget slagter
mester V. Boesen’s slagter- og viktualieforret
ning i Glostrup 1953.
Adr. Vestergårdsvej 43, Glostrup.
Firma: K. Minor Møller, Slagtermester, Sta
tionsvej 12, Glostrup.

Møller, Mads Sørensen Nielsen, slagtermester.
Firma: M. Møller, Slagter- & Pålægsforret
ning, Bælum.
Møller, Martin Christian, slagtermester; f.
25/12 1912 i Bredebro, Tønder amt, søn af byg
mester Martin Christian Møller; g. 14/3 1937 m.
Caroline M., f. Petersen; udd. h. slagtermester
Feddersen, Bredebro 1927-31, svend bl. a. h.
slagtermester Staugaard, Skodborg, løst næ
ringsbrev og etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Lunderskov 1937, overtaget nuværende
slagterforretning i Hoptrup — der omfatter
detailbutik og pølsemageri — 1940, driver side
løbende handel m. og opdræt af levekvæg; i 2
perioder medl. af kommunalbest, i Hoptrup
kommune.
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J. Møller
slagtermester
Horsens

K. M. Møller
slagtermester
Glostrup

S. L. Møller
direktør
Svendborg

Adr. Hoptrup.
Firma: Martin Møller, Slagtermester, Hoptrup.
Møller, P., kreaturkommissionær; f. 14/11 1894
i Øster Brønderslev, Hjørring amt; g. 17/12 1922
m. Gerda M., f. Mortensen; udd. v. landvæsen,
overtaget viktualieforretning i Kbhvn. 1921, af
hændet samme 1930, sideløbende salgschauffør i
firmaet J. Steffensen, Kødbyen, Kbhvn. 1922-30,
erhvervet viktualie- og slagterforretning på
Frdbg. 1928, afhændet samme 1952, overtaget fir
maet H. Normann-Hansen, Kødbyen, Kbhvn. —
der omfatter slagtede kalve og svin i kommis
sion — 1952.
Adr. Adalsvej 1, Kbhvn. Valby.
Firma: H. Normann-Hansen v. P. Møller, Kre
aturkommissionær, Flæskehallen 35, Kødbyen,
Kbhvn. V.
Møller, Reinholdt Hildur, slagtermester; f.
20/10 1913 i Horsens, søn af slagtermester Marius
Møller; g. 8/5 1938 m. Marie M., f. Jensen; udd.
h. slagtermester Arthur Jensen, Horsens 192832, svendebrev 1932, svend 1932-50, overtaget
lærevirksomheden — der er grundlagt 1917 og
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, koge
ri og salteri — samt moderniseret samme 1950,
opført nyt pølsemageri 1957; vareområde: kød
og viktualier en detail.
Adr. Hospitalsgade 21, Horsens.
Firma: Hospitalsgades Slagterforretning v. R.
Møller, Hospitalsgade 21, Horsens.
Møller, Stephan Leth, direktør; f. 27/1 1904 i
Alstrup, Falling sogn, Århus amt, søn af overbanemester Julius Leth Møller; g. 30/11 1930 m.
Nanna L. M., f. Steffensen; real- og handelsskoleeksm., udd. i kontorvirksomhed på Odder
Andels-Svineslagteri, Odder, studierejse t. Eng
land, direktør f. Andels-Svineslagteriet »Midt
jylland«, Grindsted 1930 og f. Langelands An
dels-Svineslagteri, Rudkøbing 1933, direktør f.
Svendborg Andels-Svineslagteri, Svendborg s.
1952.

T. Møller
slagtermester
Odder

Adr. Nyborgvej 4, Svendborg.
Firma: Svendborg Andels-Svineslagteri,
Svendborg.
Møller, Svend, stadsdyrlæge.
Adr. Middelfart.

Møller, Tage, slagtermester; f. 11/9 1912 i
Laur bjerg, Randers amt, søn af slagtermester
Søren Peter Møller; g. 10/12 1939 m. Karla M.,
f. Priess; udd. h. faderen 1928-32, svendebrev
1932, slagter- og pølsemagersvend på Odder An
dels-Svineslagteri, Odder 1932-44, bestyrer af
Morsø Andelsslagteris udsalg, Nykøbing M.
1944-47, overtaget nuværende slagterforretning i
Odder — der er grundlagt 1920 og sideløbende
omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri
— 1947; vareområde: kød og viktualier en detail;
genn. en årrække medl. af best. f. og kasserer i
Odder og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Rosensgade 61, Odder.
Firma: Tage Møller, Slagtermester, Rosens
gade 61, Odder.

Mønsted, Anton Marius, eksportør; f. 10/8 1896
i Kvols, Viborg amt, søn af slagtermester Visti
Mønsted; g. 1925 m. Ingeborg M., f. Nielsen Møl
ler; udd. h. faderen 1912-16, svendebrev 1916,
svend h. faderen 1916-20, grundlagt selvstændig
en gros slagterforretning m. salg t. hjemme
markedet og eksport i Sparkjær 1920, flyttet
forretningen t. egen ejendom i Stoholm 1926, op
ført nyt slagtehus m. plads t. 100 kreaturer i
Stoholm 1932, omdannet samme t. off. slagtehus
1950.
Adr. Stoholm J.
Firma: M. Mønsted, Stoholm off. Slagtehus,
Stoholm J.
Mønsted, Ove, slagtermester; f. 10/2 1926 i
Sparkjær, Viborg amt, søn af eksportør Anton
Marius Mønsted; g. 1950 m. Anna Marie M., f.
Boldrup; udd. dels s. slagter h. faderen og dels
s. butikssvend h. slagtermester Marius Jensen,
Skive 1940-44, derefter eksportsvend h. faderen.
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J. K. K. Nebsbjerg
slagtermester
Horsens

O. A. Neilman
slagtermester
Randers

G. J. Nicolaisen
slagtermester
Åbenrå

H. Nicolaisen
slagtermester
Arhus

genn. ca. 10 år kasserer i Åbenrå By og Amts
Slagtermesterforening, skuemester f. samme;
formd. f. Åbenrå Bys Ringriderforening, medl.
af best. f. Landsdelsringriderforeningen.
Adr. Karpedam 30, Åbenrå.
Firma: Georg Johs. Nicolaisen, Slagterforret
ning, Karpedam 30, Åbenrå.

Adr. Stoholm.
Firma: M. Mønsted, Stoholm off. Slagtehus,
Stoholm J.

Nebsbjerg, Jens Kjeldsen Kragh, slagter
mester; f. 15/3 1917 i Borbjerg, Ringkøbing amt,
søn af kreaturkommissionær Peter Nebsbjerg; g.
13/1 1947 m. Gerda N., f. Lykke; udd. dels på
Vinderup Eksportslagteri, Vinderup og dels h.
slagtermester Klinge, Skive 1932-36, svendebrev
1936, svend 1936-49, grundlagt nuværende slag
terforretning i Horsens — der sideløbende om
fatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
1949; vareområde: kød og viktualier en detail;
revisor i Horsens Slagtermesterforening, medl.
af best. f. Horsens og Omegns Garderforening.
Adr. Odinsgade 3, Horsens.
Firma: Jens Nebsbjerg, Slagter- & Viktualie
forretning, Sønderbrogade 95 A, Horsens.
Neilman, Orla Arent, slagtermester; f. 25/10
1922 i Randers, søn af slagtermester Christian
Arent Nielsen; g. 28/10 1945 m. Elly N., f. An
dersen; udd. h. faderen 1937-41, svendebrev
1941, frekventeret Teknologisk Institut’s kursus,
Kbhvn. 1942, svend h. faderen 1941-48, grund
lagt nuværende slagterforretning i Randers —
der sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1949; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Bøsbrovej 20, Randers.
Firma: Fedevareforretningen, Orla Neilman,
Bøsbrovej 20, Randers.

Nicolaisen, Georg Johannes, slagtermester; f.
2/1 1908 i Skodsbøl, Sønderborg amt, søn af sned
kermester Johan Christian Nicolaisen; g. 18/8
1935 m. Christine Johanne N., f. Rasmussen; udd.
h. slagtermester Aug. Kellermann, Skodsbøl 192225, svend bl. a. h. slagtermestrene Kotzke, Søn
derborg og Ebbesen, Juelsminde, iøvrigt ansat
på kreaturslagteriet i Åbenrå (15 år), løst næ
ringsbrev og etabi. sig s. selvstændig slagter
mester i Åbenrå 1945, opført nuværende ejendom
m. slagterbutik og pølsemageri i Åbenrå 1956;

Nicolaisen, Hans, slagtermester; f. 23/4 1919 i
Århus, søn af slagtermester Nicolai Nicolaisen;
g. 2/9 1944 m. Grethe N., f. Svendsen; udd. h. slag
termester Ludvig Kruse, Tved pr. Knebel 193438, svendebrev 1938, svend 1938-46, i kompagni m.
faderen grundlagt nuværende slagterforretning i
Århus 1946, eneindehaver af samme — der side
løbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri — s. 1957; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Ringkøbingvej 6, Århus.
Firma: H. Nicolaisen, Slagterforretning, Herningvej 15, Århus.

Nicolaisen, Jørgen M., slagtermester; f. 3/10 1905
i Tønder, søn af købmand Wilhelm Nicolaisen; g.
2/8 1932 m. Helene N., f. Hauschild; udd. h. slag
termester Erik Petersen, Tønder, etabi. sig s.
selvstændig slagtermester i Søborg 1944.
Adr. Carl Møllers Allé 43, Søborg.
Firma: J. M. Nicolaisen, Slagtermester, Søborg
Hovedgade 200, Søborg.
Niebling, Børge, viktualiehandler.
Firma: Vanløse Fedevareforretning, Alekistevej 81, Vanløse.
Niebuhr, Hugo Lund, slagtermester; f. 10/2 1929
i Århus, søn af smed Johan Christian Niebuhr;
g. 1/11 1951 m. Marie N., f. Nielsen; udd. h. slag
termester N. P. Lauritsen, Kolding 1943-47, aflagt
svendeprøve i Kolding (meget godt og propert
udført arbejde), svend h. læremesteren, h. slag
termester Gellert, Christiansfeld, på A.S.K., Kol
ding og h. slagtermester Lundquist, Storå, Sve
rige, grundlagt nuværende slagterforretning i
Kolding — der sideløbende omfatter pølsemageri
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H. L. Niebuhr
slagtermester
Kolding

Aa. Nielsen
slagtermester
Hørve

Aa. Nielsen
slagtermester
Roskilde

samt landtur — 1952, driver sideløbende handel
m. levende kreaturer; hobby: håndbold, medl. af
best. f. Seest Gymnastikforening s. 1942.
Adr. Brandkj ærgade 32, Kolding.
Firma: Tvedvejs Slagterforretning v. Hugo
Niebuhr, Tvedevej 44, Kolding.
Nielsen, Aage, slagtermester.
Firma: Herning Svineslagteri, Herning.
Nielsen, Aage, slagtermester; f. 10/10 1915 i Kol
ding; g. 8/4 1939 m. Gertrud N., f. Buch; udd. h.
slagtermester Carl Petersen, Kolding 1929-33, an
sat på Kolding Andels-Svineslagteri, Kolding (ca.
10 år), etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Arhus 1944, indehaver af nuværende slagterfor
retning i Roskilde s. 1947; medl. af best. f. Ros
kilde og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Havnevej 21, Roskilde.
Firma: Sankt Jørgensbjerg Kødforsyning, Sankt
Hans Gade 24, Roskilde.
Nielsen, Aage, slagtermester; f. 8/3 1920 i Hør
ve, Holbæk amt, søn af slagtermester Jens Chri
stian Nielsen; g. 26/1 1941 m. Daisy N., f. Jensen;
udd. h. faderen samt i Slagelse 1934-38, svend i
Tåstrup samt på andelsslagterierne i Nykøbing S.
og Holbæk, medarbejder i faderens slagterforret
ning i Hørve s. 1941.
Adr. Hørve.
Firma: Chr. Nielsen, Slagtermester, Hørve.
Nielsen, Aage Bernhard Peter, slagtermester; f.
6/12 1905 i Svendborg, søn af opsynsmand på
Svendborg off. Slagtehus, Svendborg Søren Peter
Nielsen; g. 18/11 1928 m. Inger N., f. Petersen;
udd. s. slagter og pølsemager på Svendborg An
dels-Svineslagteri, Svendborg 1919-23, svende
prøve m. diplom f. snitfri aftagning af huder og
skind (Svendborg), svend i lærevirksomheden,
overtaget slagtermester Nyboe’s forretning og
ejendom i Svendborg 1939; hobby: sejlsport.
Adr. Tvedvej 16, Svendborg.
Firma: Aage Nielsen, Slagtermester, Tvedvej
16, Svendborg.

Aa. P. Nielsen
eksportør
Kjellerup

Nielsen, Aage Heller, slagtermester; f. 21/9 1919
i Kbhvn., søn af grovsmed Theodor Alexander
Johan Nielsen; g. 29/9 1949 m. Lily N., f. Rønning
Balle; udd. h. slagtermester Carl Bro, Kbhvn.,
derefter ansat h. slagtermester Carl Max Larsen,
Kbhvn., i firmaet Thougaard & Co., Kødbyen,
Kbhvn. og i firmaet Wilsbro, Kbhvn., sen. over
taget sidstnævnte en gros virksomhed, grund
lagt nuværende detailforretning i Lyngby 1944,
sen. afhændet en gros virksomheden; medl. af
best. f. Kbhvn. og Frdbg.s Slagtermesterfor
ening.
Adr. Skeltoftevej 14, Lyngby.
Firma: Aage Nielsen, Slagtermester, Bagsværd
vej 95, Lyngby.
Nielsen, Aage Peter, eksportør; f. 6/2 1899 i
Kjellerup, Viborg amt, søn af teglværksejer Ole
Peter Nielsen; g. 28/7 1926 m. Sigrid N., f. Chri
stensen; udd. h. slagtermester Chr. Christensen,
Almtoft pr. Kjellerup 1914-18, svendebrev 1918,
svend 1918-24, grundlagt nuværende virksomhed
i Kjellerup — der omfatter opkøb og en gros salg
af levende kvæg — og etabl. sig s. selvstændig
eksportør 1924; medl. af best. f. Kjellerup og Om
egns Slagtermesterforening s. 1926, i perioder
kasserer i samme og genn. 8 år formd. f. forenin
gen, medl. af best. f. Kjellerup & Omegns Samlestald, Kjellerup.
Adr. Silkeborgvej 10, Kjellerup.
Firma: Aage P. Nielsen, Eksportør, Silkeborg
vej 10, Kjellerup.

Nielsen, Aage Richter, slagtermester; f. 31/5
1908 i Skanderborg, søn af slagtermester Carl
Nielsen; g. 20/11 1'941 m. Erna Doris N., f. Ras
mussen; udd. h. faderen 1922-26, svendebrev 1926,
svend 1926-37, efter faderens død bestyrer af
lærevirksomheden f. moderen 1937-41, overtaget
samme — der er grundlagt af bedstefaderen 1865
og sideløbende omfatter slagtehus, pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1941, udvidet og mo
derniseret forretningen samt opført nyt pølse
mageri, kogeri og salteri 1955; vareområde: kød
og viktualier en detail; formd. f. Skanderborg og
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Aa. V. Nielsen
forretningsfører
Vejle

A. Nielsen
slagtermester
Lind

Omegns Slagtermesterforening s. 1954, skueme
ster v. svendeprøver s. 1954.
Adr. Adelgade 49, Skanderborg.
Firma: Aage Nielsen, Slagtermester, Adelgade
49, Skanderborg.
Nielsen, Aage Victor, forretningsfører; f. 19/4
1907 i Vejle, søn af bogbindermester Viggo Niel
sen; g. 10/5 1935 m. Grethe N., f. Jørgensen; udd.
i handel i kolonial, korn og foderstoffer i fir
maet Asmus Thaysen, Vejle 1921-25, kommis bl. a.
i lærevirksomheden, kasserer og bogholder f.
Vejle Slagtermesterforening i Det off. kommu
nale Slagtehus, Vejle 1928, forretningsfører på
Vejle Eksportslagteri & off. Slagtehus, Vejle s.
1937; sekretær i Vejle Slagtermesterforening s.
1946; hobby: sport, formd. f. de samvirkende
idrætsklubber i Vejle s. 1953.
Adr. Stormgade 23, Vejle.
Firma: Vejle Eksportslagteri & off. Slagtehus,
Sjællandsgade 29, Vejle.

Nielsen, Aksel, slagtermester.
Firma: Aksel Nielsen, Slagterforretning, Kornerup pr. Roskilde.
Nielsen, Albæk, slagtermester; f. 11/11 1907 i
Arnborg, Ringkøbing amt, søn af lærer Alfred
Nielsen; g. 30/11 1933 m. Ragnhild N., f. Kjærgaard Nielsen; udd. v. kreaturhandel, sen. lært
slagtning h. svigerfaderen, etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester i nuværende slagterforretning
i Lind 1936, overtaget samme — der omfatter
butik og pølsemageri — 1945, genn. årene ombyg
get og moderniseret forretningen, sideløbende
indehaver af filialer i Arnborg og Nørre Kollund
— der drives v. bestyrere.
Adr. Lind pr. Herning.
Firma: Albæk Nielsen, Slagterforretning, Lind
pr. Herning.
Nielsen, Alfred, slagtermester; f. 14/4 1912 i
Galten, Randers amt, søn af møller Carl Chri
stian Nielsen; g. 20/5 1933 m. Edith Margrethe N.,
f. Rasmussen; udd. på Randers Andels-Svine
slagteri, Randers 1926-30, frekventeret Randers

A. Nielsen
slagtermester
Alborg

tekniske Skole, svendebrev 1930, svend i lære
virksomheden 1930-33, overtaget nuværende slag
terforretning i Alborg — der er grundlagt 1921
og sideløbende omfatter kogeri, salteri og røgeri
— 1933; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Lollandsgade 29, Alborg.
Firma: Alfred Nielsen, Slagter- & Pålægsfor
retning, Sjællandsgade 82, Alborg.
Nielsen, Alfred, slagtermester; f. 22/1 1923 i
Horsens, søn af fiskehandler Thomas Emil Niel
sen; g. 18/6 1949 m. Dagny N., f. Stokvad; udd. h.
slagtermester Sigurd Henningsen, Horsens 193842, svendeprøve (Horsens), svend på Horsens An
dels-Svineslagteri, Horsens, h. slagtermester Vig
go Olesen, Stouby, h. slagtermester Chr. Ebbe
sen, Juelsminde, i Esbjerg Andels-Svineslagteri’s
udsalg, Esbjerg, h. slagtermestrene Soelberg &
Søn, Sorø, h. slagtermester Henn. Friis, Roskilde
og h. slagtermester Rosenfeldt Pedersen, Nørre
Aby, overtaget slagtermester Chr. W. Pedersen’s
forretning i Middelfart 1957; hobby: fiskeri.
Adr. Nørre Aby.
Firma: Alfred Nielsen, Slagtermester (Kælde
ren), Algade 34, Middelfart.

Nielsen, Anton, slagtermester; f. 18/12 1890 i
Vester Hassing, Alborg amt, søn af slagtermester
Axel Nielsen; g. 15/4 1949 m. Polly N., f. Groos;
udd. h. faderen 1904-08, svend h. samme 1908-09,
etabl. sig s. selvstændig torvehandler 1909, stu
die- og arbejdsophold i U.S.A. 1910-14, etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Torveboderne, Al
borg og Nørresundby 1914, grundlagt nuværende
slagterforretning i Ålborg — der sideløbende
omfatter pølsemageri, røgeri, salteri og kogeri —
1931; vareområde: kød og viktualier en detail;
genn. en årrække skuemester v. svendeprøver i
Alborg amt.
Adr. Prinsensgade 42, Alborg.
Firma: Anton Nielsen, Slagtermester, Vester
bro 36, Alborg.
Nielsen, Anton, slagtermester; f. 21/1 1906 i
Sædding, Ribe amt, søn af gårdejer, slagtermester
Silles Marinus Nielsen; g. 20/11 1934 m. Signe
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Elisabeth N., f. Nielsen; udd. dels i handel og dels
v. slagtning h. faderen 1920-24, derefter medar
bejder h. faderen, etabi. sig s. selvstændig slag
termester i Hjerting 1934, overtaget nuværende
slagterforretning i Hjerting — der omfatter bu
tik og pølsemageri — 1945, genn. årene ombygget
og moderniseret samme, driver sideløbende krea
turhandel og -opkøb; medl. af festudvalget i
Esbjerg og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Vardevej 3, Hjerting.
Firma: Hjerting Slagterforretning, Vardevej 3,
Hjerting.

Nielsen, Anton Carl Theodor, slagtermester.
Firma: Frederiksbjerg Torvs Kødudsalg, Frederiksbjerg Torv 1, Arhus.
Nielsen, Arne, grosserer; f. 22/1 1921 i Alborg,
søn af magasinforvalter Jens Christian Nielsen;
g. 10/4 1941 m. Henny Vibeke N., f. Hammershøy;
udd. i kontorvirksomhed, grundlagt nuværende
virksomhed i Alborg — der omfatter eksport af
kød, kødvarer, konserves, pølser og tarme samt
af levende kreaturer, kalve og avlskvæg — 1952;
leverandør t. de amerikanske militærstyrker i
Vesttyskland; medl. af Grosserer-Societetet.
Adr. Gasværksvej 2, Alborg.
Firma: Danex, Eksport-Import, Østerbro 38,
Alborg.

Nielsen, Axel Arne, slagtermester; f. 19/7 1917
i Slagelse, søn af vognmand Christian Nielsen;
g. 15/7 1945 m. Inge N., f. Hansen; udd. h. slag
termestrene Brdr. Devantier, Slagelse 1934-37,
svendebrev 1937, svend i slagteriudsalget i Sla
gelse 1938-44, etabi. sig s. selvstændig slagter
mester i Slagelse 1944; medl. af best. f. Slagter
mestrenes Assurance- og Hudesalgsforening, Sla
gelse, skuemester f. Slagelse og Omegns Slagter
mesterforening.
Adr. Møntmestergade 2, Slagelse.
Firma: Axel A. Nielsen, Østerbros Kødudsalg,
Møntmestergade 2, Slagelse.
Nielsen, Axel Robert, slagtermester; f. 15/11
1910 i Odense; g. 1934 m. Esther N., f. Pedersen,

36

A. Nielsen
grosserer
Alborg

g. 1955 m. Ilse N., f. Jørgensen; udd. s. pølse
mager h. slagtermester Emil Hansen, Odense 1924
-28, genn. 22 år svend h. læremesteren, derefter
eksportvognmand, forpagtet slagtermester E. Juul
Henriksen’s forretning Søndre Boulevard 152,
Odense 1952, overtaget nuværende slagterforret
ning i Odense — der sideløbende omfatter pølse
mageri — 1957.
Adr. Ingemannsvej 15, Odense.
Firma: Robert Nielsen, Slagtermester, Inge
mannsvej 15, Odense.
Nielsen, Betzy Elizabeth, slagtermester; f. 17/12
1904 i Ulsted, Alborg amt; g. m. slagtermester
Aage Nielsen (død 1946); efter ægtefællens død
1946 overtaget og videreført dennes slagterforret
ning i Gentofte.
Adr. Bernstorffsvej 141, Charlottenlund.
Firma: Aage Nielsen, Slagterforretning, Bern
storffsvej 160, Charlottenlund.
Nielsen, Bjørn, slagtermester; f. 15/12 1921 i
Grenå, søn af slagtermester Marinus Nielsen; g.
11/3 1945 m. Ingrid Ruth N., f. Skjold Andersen;
udd. i faderens slagterforretning i Grenå 1937-41,
svend i lærevirksomheden 1941-53, overtaget sam
me — der sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1953; vareområde: kød
og viktualier en detail.
Adr. Strandgade 21, Grenå.
Firma: Bjørn Nielsen, Slagtermester, Strand
gade 21, Grenå.

Nielsen, Børge, slagtermester; f. 27/5 1917 i
Nebsager sogn, Vejle amt, søn af slagtermester
Niels Marinus Nielsen; g. 27/5 1945 m. Ketty N.,
f. Mentze; påbegyndt uddannelse s. elektriker,
efter faderens død 1934 medhjælper h. moderen
i dennes slagterforretning på Nebel Mark, over
taget samme f. egen regning 1945, erhvervet nu
værende ejendom i Rårup og indrettet slagter
forretning i samme 1948, kører sideløbende land
tur; medl. af best. f. og kasserer i Bjerre Herreds
Slagtermesterforening s. 1950; medl. af best. f.
Rårup Vandværk s. 1950, formd. f. Rårup Lys
forening s. 1956.
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Adr. Rårup.
Firma: Rårup Slagterforretning v. Børge Niel
sen, Rårup.

Nielsen, Børge, slagtermester; f. 3/5 1928 i
Hjørring, søn af brugsforeningsuddeler Emanuel
Nielsen; g. 21/9 1952 m. Else Baagøe N., f. Baagøe
Larsen; udd. i brugsforeningen i Mygdal 1946-47
og i Bjerg 1947-49, derefter kommis, ekspedient
h. svigerfaderen slagtermester Otto Baagøe Lar
sen, Odense 1952, optaget s. kompagnon h. samme
1957.
Adr. Ellingevej 10, Bolbro.
Firma: O. Baagøe Larsen & Børge Nielsen,
Slagter- & Viktualieforretning, Kochsgade 60,
Odense.
Nielsen, Børge Frants, slagtermester; f. 3/11 1913
i Kbhvn., søn af slagtermester Carl Nielsen; g.
20/7 1937 m. Ragna N., f. Jensen; udd. h. faderen
1927-31, ansat h. slagtermestrene Carl Nielsen og
Chr. Hansen, Kbhvn. samt i firmaet Gress-Petersen, Kødbyen, Kbhvn. 1937-40, overtaget slagter
mester Carl Christensen’s forretning i Glostrup
1944,
Adr. Randtoftevej 4, Greve Strand.
Firma: Børge Nielsen, Slagter- & Viktualiefor
retning, Stationsvej 5, Glostrup.

Nielsen, Børge Høegh, destruktør; søn af destruktør N. P. Nielsen; udd. i slagterfaget, med
arbejder v. faderens destruktionsanstalt i Vormark pr. Hesselager.
Firma: Vormark Destruktionsanstalt, Vormark
pr. Hesselager.
Nielsen, Carl Christian, direktør.
Firma: Carl Nielsen & Co. A/S, Fedevarer en
gros — Skibsproviantering, Slagterboderne 11,
Kødbyen, Kbhvn. V.

Nielsen, Carl Sindberg, slagtermester; f. 21/6
1906 i Kolding, søn af slagtermester Carl Chri
stian Nielsen; g. 1/6 1930 m. Lillie N., f. Nielsen;
udd. h. slagtermester Chr. Berthelsen, Kolding

B. Nielsen
slagtermester
Rårup

1920-24, svendeprøve m. broncemedaille (Kolding),
svend i Fredericia, Gråsten og Næstved samt i
udlandet, iøvrigt svend i faderens slagterforret
ning i Kolding, overtaget slagtermester Bløcker’s
forretning i Kolding 1930, ansat i moderens slag
terforretning i Kolding 1935-46, overtaget sam
me — der er grundlagt af faderen 1907 og side
løbende omfatter pølsemageri — 1946; genn. 20
år skuemester v. svendeprøver.
Adr. Østergade 18, Kolding.
Firma: Carl Nielsen, Slagtermester, Østergade
18, Kolding.
Nielsen, Christian Andreas, slagtermester; f.
28/8 1901 i Arhus, søn af fhv. kusk Marius Niel
sen; g. 10/5 1930 m. Johanne N., f. Nielsen; udd.
h. slagtermester Anius Nielsen, Århus 1915-19,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Arhus
1926, slagtermester i Kongsvang pr. Arhus 1930,
overtaget nuværende slagterforretning i Viby J.
1938; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Kongevej 17, Viby J.
Firma: C. A. Nielsen, Slagtermester, Kongevej
17, Viby J.
Nielsen, Christian Arent, slagtermester; f. 5/9
1896 i Vorup, Randers amt, søn af tømrermester
Niels Christian Nielsen; g. 9/6 1918 m. Mary
N., f. Christensen; udd. h. slagtermester Anthon
Nielsen, Randers 1911-15, svendebrev 1915, svend
1915-18, grundlagt nuværende slagterforretning i
Randers — der sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1918; vareområde: kød
og viktualier en detail; medl. af best. f. Randers
Slagtermesterforening 1932-55, genn. en årrække
skuemester v. svendeprøver.
Adr. Skanderborggade 26, Randers.
Firma: Chr. A. Nielsen, Slagtermester, Skan
derborggade 26, Randers.

Nielsen, Claus Sigfred, slagtermester; medl. af
best. f. Skjern, Tarm og Omegns Slagtermester
forening.
Firma: Sigfred Nielsen, Slagterforretning, Løn
borg.

562

C. A. Nielsen
slagtermester
Viby J.

E. E. Nielsen
slagtermester
Kbhvn. K.

C. A. Nielsen
slagtermester
Randers

Nielsen, Edvard Egon, slagtermester; f. 19/8 1913
i St. Magleby, Kbhvn.s amt, søn af arbejdsmand
Edvard Godtfred Nielsen; udd. h. slagtermester
Chr. Weber, Dragør, svendeprøve (Kødbyen,
Kbhvn.) 1937, svend bl. a. h. slagtermester Blangstrup Johansen, Kbhvn., bestyrer af slagtermester
Cai Carstensen’s forretning i Kbhvn. (2 år), over
taget samme 1950.
Adr. Strandlinien 13, Dragør.
Firma: Egon Nielsen, Slagtermester, Torvegade
62, Kbhvn. K.
Nielsen, Einar Peter Skov, slagtermester; f. 25/5
1910 i Sparkjær, Viborg amt, søn af arbejdsmand
Andreas Nielsen; g. 29/11 1942 m. Anna Margre
the S. N., f. Hjorth; udd. h. slagtermester S. Niel
sen, Rask Mølle 1926-30, lærebrev 1930, svend
1930-37, overtaget nuværende slagterforretning i
Horsens — der er grundlagt før 1900 og sidelø
bende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri — 1937; vareområde: kød og viktualier en
detail; medl. af best. f. Horsens og Omegns Slag
termesterforening s. 1939, kasserer i samme s.
1944, næstformd. s. 1949; medl. af Frimurerlogen
»Bertel Thorvaldsen« u. Storlogen af Danmark.
Adr. Fugholm 3, Horsens.
Firma: Skov Nielsen, Slagtermester, Fugholm
3, Horsens.
Nielsen, Einer, slagtermester; f. 29/5 1892 i Mid
delfart, søn af vognmand Anders Nielsen; g. 7/9
1919 m. Frida N., f. Larsen; udd. h. slagtermester
Peter Lund, Middelfart 1907-11, svend h. lære
mesteren og h. slagtermester E. Andersen, Vejle,
overtaget slagtermester E. Thygesen’s forretning
i Middelfart 1913, drevet samme t. 1915, derefter
svend h. slagtermestrene Carl Frederiksen, Ros
kilde og Arild'sen, Kbhvn. samt i Skinkekogeriet,
St. Kongensgade, Kbhvn., opkøber t. Kbhvn.s
Kvægtorv 1917-19, etabl. sig s. selvstændig slag
termester i Strib m. handel fra vogn samt torve
handel i Middelfart 1919, opført nuværende ejen
dom m. slagterbutik, slagtehus og pølsemageri i
Strib 1924, ophørt m. torvehandel 1940, driver
sideløbende handel m. levende kreaturer; medl.
af best. f. og sekretær i Slagtermesterforeningen

E. P. S. Nielsen
slagtermester
Horsens

f. Middelfart og Omegn s. 1934, formd. f. samme
s. 1953, skuemester v. svendeprøver s. 1940; formd.
f. Strib Borgerforening s. 1947, formd. f. Middel
fart Pionerforening s. 1947, medl. af best. f. Tu
ristforeningen f. Middelfart og Omegn s. 1950.
Adr. Vestergade 32, Strib.
Firma: Einer Nielsen, Slagtermester, Strib.
Nielsen, Ejner Rasmus, slagteridirektør; f. 15/8
1898 i Tømmerup, Holbæk amt, søn af møller
Peter Nielsen; g. 1/2 1922 m. Olga N., f. Hansen;
udd. på Hillerød Andels-Svineslagteri, Hillerød
1914-18, frekventeret Niels Brock’s Handelsskole,
Kbhvn. 1918-19, bogholder i A/S Randers Svine
slagteri, Randers 1920, direktør f. A/S Varde
Svineslagteri, Varde 1927 og f. A/S Randers Svi
neslagteri, Randers 1933.
Adr. Slyngborggade 17, Randers.
Firma: A/S Randers Svineslagteri, Randers.
Nielsen, Ejvind, direktør; f. 20/5 1920 i Ullits-,
Ålborg amt, søn af eksportør Marius Nielsen
(Storm); g. 24/8 1943 m. Helene N., f. Andersen;
udd. h. faderen 1935-39, lærebrev 1939, svend 1939
-40, etabl. sig s. selvstændig en gros slagter i
Alestrup 1940, direktør f. nuværende virksomhed
i Alestrup — der omfatter kød- og kreatureks
port og er medindehaver af Alestrup Eksport
slagteri, Alestrup — 1953; medl. af best. f. Ale
strup og Omegns Slagtermesterforening 1950-56
og f. Dansk Eksportør- og Kødgrossistforening s.
1955.
Adr. Østergade 27, Alestrup.
Firma: A/S Hjalmar Nielsen, Eksportforretning,.
Alestrup.
Nielsen, Erik Høegh, destruktør; søn af destruktør N. P. Nielsen; udd. i slagterfaget, med
arbejder v. faderens destruktionsanstalt i Vormark pr. Hesselager; hobby: travsport (aktiv
kører).
Firma: Vormark Destruktionsanstalt, Vormark:
pr. Hesselager.
Nielsen, Erik Skou, slagtermester.
Firma: Erik Skou Nielsen, Slagterforretning,.
Gurrevej 42, Helsingør.
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Nielsen, Erik Verner, slagtermester; f. 12/10 1912
i Kbhvn., søn af ølhandler Lars Nielsen; g. 12/5
1935 m. Esther N., f. Bendtsen; ansat i firmaet
L. Andersen-, Græsted 1932-34, påbegyndt handel
m. kødvarer fra vogn i Nordsjælland 1934, er
hvervet nuværende ejendom m. tilhørende slag
ter- og viktualieforretning i Hillerød 1935, sen.
ombygget forretningen samt udvidet samme m.
fabrikationslokaler og pølsemageri, svendeprøve
1951.
Adr. Skansevej 10, Hillerød.
Firma: Verner Nielsen, Slagtermester, Skanse
vej 10, Hillerød.

Nielsen, Ernst Johannes, slagtermester; f. 19/10
1907 i Møborg, Ringkøbing amt, søn af slagter
mester Carl Nielsen-; g. 24/3 1932 m. Eva N., f.
Overby Pedersen; udd. h. faderen 1921-25, fre
kventeret Teknologisk Institut, Kbhvn., svend
bl. a. h. slagtermester Ernkjær, Harboøre, på
Lemvig off. Slagtehus, Lemvig og på Ramme
Eksportslagteri, Ramme, erhvervet nuværende
ejendom i Ramme og opført slagterbutik, pølse
mageri og slagtehus t. samme 1938, genn. årene
ombygget og moderniseret forretningen.
Adr. Ramme.
Firma: E. J. Nielsen, Slagterforretning, Ramme.
Nielsen, Evan Aage, slagtermester; f. 12/3 1909
i Oudrup sogn, Alborg amt, søn af ekviperings
handler Anton Christian Nielsen; g. 10/5 1932 m.
Dagny Anna N., f. Hansen; udd. h. slagtermester
Marinus Andersen (Thyrrestrup), Ranum 1924-28,
svend 1928-30, grundlagt nuværende slagterfor
retning i Vilsted — der sideløbende omfatter pøl
semageri, kogeri og salteri — 1930; vareområde:
kød og viktualier en detail; driver sideløbende
handel m. kreaturer og smågrise; kasserer i Løg
stør og Omegns Slagtermesterforening s. 1947,
medl. af best. f. Vilsted Borger- og Håndværker
forening.
Adr. Vilsted.
Firma: Evan Nielsen, Slagter, Vilsted.
Nielsen, Filip Wøldike, veterinærdirektør; f.
17/9 1900 i Sandby, Præstø amt, søn af gårdejer

F. W. Nielsen
veterinærdirektør
Kbhvn. V.

Anders Nielsen; g. 2/8 1933 m. Inger W. N., f.
Herslev; dyrlægeeksm. 1923, assistent v. dyrlæge
praksis og kødkontrol 1923-25, reservedyrlæge v.
gardehusarregimentet 1925-27, sideløbende assi
stent v. Statens veterinære Serumlaboratorium,
Kbhvn., veterinærfuldmægtig 1929, veterinærin
spektør 1935, veterinærdirektør 1952; dekoratio
ner: Ri. — N.St.O.22. og S.N.3.
Adr. Trygge vældevej 7, Vanløse.
Institution: Veterinærdirektoratet, Nyropsgade
37, Kbhvn. V.
Nielsen, Frederik Johan, slagtermester.
Firma: Fr. Joh. Nielsen, Slagterforretning,
Søborg Hovedgade 13, Søborg.
Nielsen, Frode, slagtermester; f. 28/9 1892 i Sil
keborg, søn af slagter Laurids Nielsen; g. 28/10
1917 m. Julia N., f. Henriksen; udd. h. slagter
mester Zacho, Randers 1907-11, svendeprøve m.
ros 1911, svend h. læremesteren 1911-15 og h.
slagtermester Johs. Jensen, Randers 1915-20,
etabi. sig s. selvstændig slagtermester i Randers
1920, flyttet forretningen — der er grundlagt af
kammerråd, slagtermester Joseph Nathan 1825 og
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — t. nuværende lokaler i egen ejen
dom i Randers 1927; vareområde: kød og viktua
lier en detail.
Adr. Erik Menveds Plads, Randers.
Firma: Frode Nielsen, Slagtermester, Erik Men
veds Plads, Randers.
Nielsen, Frode, slagtermester; f. 9/8 1920 i
Nørre Tranders, Alborg amt, søn af kommunal
arbejder Carl August Nielsen; g. 21/10 1952 m.
Ruth N., f. Fischer; udd. h. slagtermester C. J.
Schütze, Alborg 1935-39, frekventeret Alborg
Slagterfagskole, svendeprøve m. hovedkarakter
1939, svend 1939-56, overtaget nuværende slagter
forretning i Alborg — der er grundlagt 1932 og
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1956; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Frejasgade 11, Ålborg.
Firma: Sønderbro’s Kødforsyning v. Frode
Nielsen, Sønderbro 10, Alborg.
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Nielsen (Storm), Frode Mogens Ansgar, ekspor
tør; f. 22/8 1913 i Ullits, Ålborg amt, søn af eks
portør Marius Nielsen (Storm); g. 4/12 1938 m.
Gerda Nielsen (Storm), f. Pedersen; udd. h. slag
termester Ingvard Jensen, Overlade 1928-32, sven
debrev 1932, svend v. eksportslagtning 1932-38,
grundlagt nuværende virksomhed i Alestrup —
der omfatter opkøb af kreaturer t. eksportslagt
ning — 1938.
Adr. Nordvestvej, Alestrup.
Firma: Frode Nielsen (Storm), Eksportør, Nord
vestvej, Alestrup.
Nielsen, G. Uhrbrand, slagteridirektør.
Firma: Ars & Omegns Andelsslagteri, Ars.

Nielsen, Georg, forretningsbestyrer; f. 2/12 1899
i Middelfart, søn af bagermester Albert Nielsen;
g. 20/2 1923 m. Ulla N., f. Trebbien; udd. h. slag
termestrene Brdr. Levin, Fåborg 1914-18, svend1 i
lærevirksomheden samt h. slagtermestrene Brdr.
Hansen, Slagelse, bestyrer af Stengades Slagteri
udsalg, Helsingør.
Adr. Søndre Strandvej 94, Helsingør.
Firma: Stengades Slagteriudsalg, Stengade 22,
Helsingør.
Nielsen, Georg, slagtermester; f. 26/9 1915 i Ar
hus, søn af slagtermester Harald Nielsen; g. 10/4
1943 m. Anna Betty N., f. Antonsen; udd. h. fade
ren 1929-33, svendebrev 1933, svend h. faderen
1933-39, etabl. sig s. selvstændig slagtermester m.
salg udelukkende fra vogn i Tirstrup 1939, opført
nuværende forretningsejendom m. slagtehus,
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri i Tirstrup
1947; vareområde: kød og viktualier en detail
fra butik og vogn; driver sideløbende kreatur
handel; næstformd. i Grenå og Omegns Slagter
mesterforening s. 1947, repræsentant i Danske
Provinsslagtermestres Hudeauktion; formd. f.
Tirstrup Borgerforening.
Adr. Tirstrup, Østjylland.
Firma: G. Nielsen, Slagtermester, Tirstrup,
Østjylland.

G. R. Nielsen
slagtermester
Lohals

Nielsen, Gunnar, slagtermester; f. 16/3 1907 i
Vognsild, Randers amt, søn af landpostbud Chri
stian Nielsen; g. 15/3 1931 m. Karen Marie N.,
f. Kristensen; udd. h. slagtermester J. P. Peter
sen, Nibe 1921-25, svendebrev 1925, svend h. slag
termester Jens Veggerby, Nibe 1925-31 og på Nibe
Andels-Svineslagteri, Nibe 1931-34, overtaget nu
værende slagterforretning i Nibe — der er grund
lagt 1909 — 1934, udvidet og moderniseret samme
samt indrettet nyt pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri 1946; vareområde: kød og viktualier en
detail fra butik og vogn; medstifter af Nibe og
Omegns Slagtermesterforening, formd. f. samme
s. 1955, i 1 periode medl. af best. f. Nibe Hånd
værkerforening.
Adr. Søndergade 2, Nibe.
Firma: Gunnar Nielsen, Slagterforretning, Søn
dergade 2, Nibe.
Nielsen, Gunnar Johannes, slagtermester; f. 11/6
1916 i Raklev, Holbæk amt, søn af gårdejer Hans
Peter Nielsen; g. 13/5 1938 m. Anna N., f. Seneca
Jensen; udd. dels h. slagtermester O. F. Frede
riksen, Kalundborg og- dels på Kalundborg An
dels-Svineslagteri, Kalundborg 1933-37, frekven
teret Teknologisk Institut, Kbhvn. 1940, slagter
og pølsemager på Kalundborg Andels-Svineslag
teri, Kalundborg (13 år), etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Raklev 1950; kasserer i Slagteri
arbejderforbundet, Kalundborg 1943-50, medl. af
best. f. Kalundborg og Omegns Slagtermesterfor
ening s. 1954, kasserer i samme s. 1955.
Adr. Raklev pr. Kalundborg.
Firma: Gunnar Nielsen, Slagtermester, Raklev
pr. Kalundborg.
Nielsen, Gunnar Ramhøj, slagtermester; f. 3/12
1920 i Odense, søn af fhv. slagteridirektør Mar
tinus Nielsen; g. 25/8 1940 m. Edel R. N., f. Jør
gensen; udd. s. pølsemager og butikssvend på
Odense Eksportsl'agteri, Odense 1935-39, aflagt
svendeprøve s. pølsemager i Odense (meget godt
og propert udført arbejde), svend og sen. ud
salgsbestyrer i lærevirksomheden (7 år), iøvrigt
ansat h. slagtermester A. C. Christensen, Næsby,
overtaget slagtermester O. E. Nielsen’s forretning
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Nielsen, Hans, slagtermester; f. 12/9 1903 i Sjør
ring, Thisted amt, søn af landmand Hans Chri
stopher Nielsen; g. m. Dagny N., f. Nielsen; udd.
s. slagter i Sjørring, drevet slagterforretning i
Sjørring 1932-37, derefter selvstændig slagterme
ster i Thisted.
Adr. Hundborgvej 35 A, Thisted.
Firma: Hans Nielsen, Slagtermester, Hund
borgvej 35 A, Thisted.

i Lohals — der sideløbende omfatter slagtehus
og pølsemageri samt »kødtur« — 1954; kasserer
i Turistforeningen f. Lohals s. 1956, lejrchef i
Lohals s. 1956; hobby: Røde Kors, U.R.K.-instruk
tør, sminkørinstruktør, delingsfører og konst,
distriktsinstruktør f. Langeland s. 1954, formd.
f. U.R.K., Langeland 1956.
Adr. Lohals.
Firma: G. Ramhøj Nielsen, Slagterforretning,
Lohals.

Nielsen, Gunnar Ysbech, slagtermester; f. 3/8
1920 i Bagsværd, Kbhvn.s amt, søn af gårdmand
Walther Ysbech Nielsen; g. 14/4 1943 m. Ninna
N., f. Kaster; udd. h. slagtermester Rich. Schou,
Bagsværd 1935-39, svend h. slagtermestrene Sv.
Aa. Nielsen, Kbhvn. (5 år) og Th. Hansen, Brede
(3 år), etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Bagsværd 1952.
Adr. Bagsværd Hovedgade 62, Bagsværd.
Firma: G. Ysbech Nielsen, Slagtermester,
Bagsværd Hovedgade 62, Bagsværd.

Nielsen, H. Bang, slagterdirektør.
Firma: Esbjerg Andels-Svineslagteri, Esbjerg.
Nielsen, H. P., grosserer; f. 29/5 1885 i Kbhvn.,
søn af portner Niels Nielsen; g. 1943 m. Vira N.,
f. Hartmann; overtaget viktualieforretning i
Kbhvn. 1907, løst grossererborgerskab og optaget
s. kompagnon i Flæskebørsen, Kbhvn. 1917, sen.
eneindehaver af samme — der er grundlagt 1891;
medl. af Kbhvn.s kødnoteringsudvalg, genn. en
årrække medl. af best. f. Kødindustriens Fabri
kantforening.
Adr. Sankt Thomas Allé 3, Kbhvn. V.
Firma: Flæskebørsen, Flæsketorvet 11, Kød
byen, Kbhvn. V.
Nielsen, Hakon Vinther, slagtermester; f. 10/2
1909 i Tirstrup, Randers amt, søn af slagterme
ster Anthon Marius Nielsen; g. 23/5 1932 m. Anne
Marie N., f. Petersen; udd. i faderens slagterfor
retning i Tirstrup 1923-27, svend i lærevirksom
heden 1927-32, overtaget samme — der er grund
lagt af faderen 1907 og sideløbende omfatter slag
tehus — 1932, opført nyt butikslokale 1952; vare
område: kød og viktualier en detail fra butik
og vogn; driver sideløbende kreaturhandel.
Adr. Tirstrup, Østjylland.
Firma: Hakon Nielsen, Slagtermester, Tirstrup,
Østjylland.
Nielsen, Halvor, slagtermester; f. 16/4 1908 i
Nørre Vium sogn, Ringkøbing amt, søn af slag
termester Anius Nielsen; g. 12/5 1936 m. Ingeborg
N., f. Laursen; udd. i faderens slagterforretning
i Arhus 1922-26, svendebrev 1926, svend 1926-34,
grundlagt nuværende slagterforretning i Arhus
— der sideløbende omfatter pølsemageri, kogeri
og salteri — 1934; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Alborggade 19, Arhus.
Firma: Halvors Kødudsalg, Alborggade 19,
Arhus.

Nielsen, Hans Aage, slagtermester; f. 16/7 1932
i Pilshuse, Svendborg amt, søn af slagtermester
Harry Nielsen; g. 28/3 1954 m. Lissi N., f. Han
sen; mellemskoleeksm., udd. i faderens slagter
forretning i Pilshuse 1947-51, svendeprøve (Ny
borg), frekventeret Teknologisk Institut, Kbhvn.
1952, svend i lærevirksomheden, optaget s. kom
pagnon i samme — der sideløbende omfatter
pølsemageri samt landtur — 1954.
Adr. Pilshuse pr. Nyborg.
Firma: Harry Nielsen, Slagterforretning, Pils
huse pr. Nyborg.
Nielsen, Hans Ejgil, slagtermester; f. 28/12 1909
i Ebeltoft, søn af slagteriarbejder Augustinus
Nielsen; g. 14/11 1931 m. Dagny N., f. Møller
Christensen; udd. på Ebeltoft Andels-Svineslag
teri, Ebeltoft 1924-28, svendebrev s. slagter og
pølsemager 1928, svend i lære virksomheden 192841, overtaget nuværende slagterforretning i Hyl
lested — der er grundlagt 1928 og sideløbende
omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1941, udvidet og moderniseret sam
me 1941; vareområde: kød og viktualier en de
tail fra butik og vogn; sideløbende kreaturhand
ler og opkøber af søer t. eksport.
Adr. Hyllested.
Firma: H. E. Nielsen, Slagtermester, Hylle
sted.

Nielsen, Hans Emanuel Richard, veterinær
inspektør; f. 22/4 1918 i Knudstrup, Holbæk amt,
søn af gårdejer Hans Peter Nielsen; g. 30/10 1943
m. Margrethe N., f. Hvass; dyrlægeeksm. 1943,
assistent v. praksis og kødkontrol 1943-47, reser
vedyrlæge v. veterinærdirektoratets afd. f. kød
kontrol 2. distrikt, Næstved 1947-50, veterinær
inspektør f. kødkontrollen i 2. distrikt (Roskilde,
Holbæk, Sorø, Præstø og Maribo amter) 1950.
Adr. Svingelen 5, Næstved.
Institution: Veterinærinspektøren f. Kødkon
trollen i 2. Distrikt, Næstved.

Nielsen, Hans Emil, slagtermester; f. 14/7 1929
i Øster Skerninge, Svendborg amt, søn af køb
mand Hans Nielsen; g. 3/12 1955 m. Lykke N., f.
Henriksen; udd. h. slagtermester S. Christensen,
Kogtved pr. Svendborg 1945-49, svendeprøve
(Svendborg), frekventeret Teknologisk Institut,
Kbhvn. 1953, svend h. slagtermestrene Elung Jen
sen, Odense og Gjerløv Hansen, Marslev, iøvrigt
svend på pølsefabrik i Norge, t. søs s. kok 195354, overtaget læremesterens forretning i Kogtved
— der sideløbende omfatter pølsemageri og land-
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tur — 1954, driver sideløbende handel m. levende
kreaturer.
Adr. Kogtvedvej 136, Kogtved pr. Svendborg.
Firma: Hans Emil Nielsen, Slagtermester,
Kogtvedvej 136, Kogtved pr. Svendborg.

opkøb af råvarer og halvfabrikata — t. egen ny
opført fabriksejendom i Kjellerup 1940.
Adr. Sindingsgade 35, Kjellerup.
Firma: Kjellerup Tarmhandel v. Harry Niel
sen, Kjellerup.

Nielsen, Hans Peter, slagtermester; f. 28/11 1916
i Langeskov, Odense amt, søn af slagtermester
Hans Martin Nielsen; g. 15/10 1938 m. Mary N.,
f. Schmidt Hansen; udd. h. slagtermester H. Ol
sen, Nørreby pr. Bogense 1930-34, aflagt svende
prøve i Bogense (særdeles godt og propert ud
ført arbejde), svend på Fyn, overtaget slagter
mester Carl Nielsen’s forretning i GI. Tomme
rup pr. Knarreborg — der sideløbende omfatter
slagtehus og pølsemageri samt landtur — 1947,
moderniseret forretningen; hobby: travsport (ak
tiv kører).
Adr. GI. Tommerup pr. Knarreborg.
Firma: Hans Nielsen, Slagtermester, GI. Tom
merup pr. Knarreborg.

Nielsen, Heinrich, slagtermester; f. 6/4 1904 i
Sønderborg, søn af restauratør Peter Adolf Niel
sen; g. 8/10 1933 m. Gerda N., f. Weis; udd. s.
slagter og pølsemager h. slagtermester Ludvig
Marburger, Sønderborg 1918-21, svendebrev 1921,
svend 1921-33, overtaget nuværende slagterfor
retning i Abvhøi — der sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1933;
vareområde: kød og viktualier en detail samt
lynfrosne varer fra konservator.
Adr. Silkeborgvej 248, Abyhøj.
Firma: Heinrich Nielsen, Slagtermester, Silke
borgvej 255, Abyhøj.

Nielsen, Hans Peter, slagtermester; f. 6/9 1919
i Hundested, Frederiksborg amt, søn af slagter
mester Thorvald Nielsen; g. 31/10 1943 m. Edith
N., f. Bendtsen; udd. i faderens slagterforret
ning i Hundested 1934-38, svendeprøve 1938, med
hjælper i lærevirksomheden, medindehaver af
samme 1948, eneindehaver af forretningen s. 1956;
medl. af best. f. Frederiksborg og Omegns Slag
termesterforening s. 1956, næstformd. i samme
s. 1957.
Adr. Nørregade 20, Hundested.
Firma: Th. Nielsen & Søn, Slagterforretning,
Nørregade 20, Hundested.

Nielsen, Harry Jørgen, tarmhandler; f. 26/9
1910 i Horsens, søn af tarmrensersvend Rasmus
Nielsen; g. 4/5 1939 m. Kamma N., f. Ib; udd.
s. tarmrenser i firmaet Peter Jensen, Fredericia
1925-29, lærebrev 1929, tarmsvend 1929-31, grund
lagt nuværende tarmhandel på Det off. Slagte
hus, Kjellerup 1931, flyttet virksomheden — der
omfatter tarmrenseri og sorteringsanstalt samt

Nielsen, Heinrich Overby, slagter; søn af slag
termester Ernst Johannes Nielsen; udd. i fade
rens slagterforretning i Ramme, derefter svend.
Firma: E. J. Nielsen, Slagterforretning, Ramme.
Nielsen, Helge Folmer, slagtermester; f. 12/8
1922 i Holbæk, søn af telefonmontør Jens Peter
Nielsen; g. 3/9 1951 m. Vera N., f. Arleth; udd.
h. slagtermester Egon Olsen, Holbæk, svende
brev 1941, svend bl. a. h. slagtermestrene Harry
Hansen, Holbæk og Anton Nielsen, Vipperød,
overtaget slagtermester Axel Larsen’s forretning
i Kirke-Hyllinge 1951.
Adr. Kirke-Hyllinge.
Firma: Folmer Nielsen, Slagtermester, KirkeHyllinge.

Nielsen, Henning, slagtermester; f. 30/6 1927 i
Tim, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Arnold
Nielsen; g. 25/3 1952 m. Else N., f. Thuesen; udd.
h. slagtermester N. Jepsen, Ringkøbing 1945-49,
frekventeret Ringkøbing tekniske Skole, svend
bl. a. h. læremesteren og h. slagtermestrene Ja
cobsen, Holstebro og Råbjerg, Hee (2 år), over
taget nuværende slagterforretning i Holstebro —
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der er grundlagt 1952 og omfatter butik og pølse
mageri — 1956.
Adr. Nordkap 14, Holstebro.
Firma: Nordkaps Slagterforretning v. Henning
Nielsen, Nordkap, Holstebro.

Nielsen, Henry, forvalter.
Firma: Herning Svineslagteri, Herning.
Nielsen, Henry, slagtermester; f. 21/4 1911 i
Hillerød, søn1 af snedker Niels Peter Nielsen; g.
24/9 1935 m. Gerda N., f. Larsen; udd. h. slagter
mestrene Niels Børgesen og Chr. Petersen, Hil
lerød 1925-29, svend bl. a. h. læremesteren, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Hillerød 1934;
tidl. skuemester i Frederiksborg og Omegns Slag
termesterforening.
Adr. Hj. af Tamsborgvej og Jespersvej, Hille
rød.
Firma: Henry Nielsen, Slagtermester, Hj. af
Tamsborgvej og Jespersvej, Hillerød.
Nielsen, Henry Køster, slagtermester; f. 7/6
1915 i Nørre Aby, Odense amt, søn af slagter
mester Gorm Nielsen; g. 1/1 1936 m. Ingrid K.,
f. Tved Larsen; udd. på Pølsefabrikken »Odin«,
Odense 1930-34, svend på Svendborg AndelsSvineslagteri’s pølsemageri, Svendborg, h. slag
termester Carl Johan Johansen, Odense og på
I. P. Jensen’s Kødvarefabrik, Odense, pølsema
ger i Kødhallen, Odense, ansat på Odense Eksportslagteri’s pølsemageri, Odense 1936-40, pølse
mester h. slagtermestrene Johs. Petersen & Søn,
Slagelse 1940-45, drevet slagterforretning i Sla
gelse 1945-51, kreaturhandler i Slagelse 1951-52,
overtaget viktualiehandler Chr. Larsen’s forret
ning i Slagelse og ombygget samme t. slagter
forretning 1952; skuemester v. svendeprøver f.
pølsemagere f. Slagelse og Omegns Slagterme
sterforening.
Adr. Holbergsgade 40, Slagelse.
Firma: Henry Køster, Slagtermester, Mariendals Allé 2, Slagelse.

Nielsen, Henry Mogens, slagtermester; f. 10/9
1920 i Løgsted sogn, Alborg amt, søn af gårdejer

H. Nielsen
slagtermester
Hillerød

Jens Nielsen; g. 5/6 1949 m. Elly N., f. Jespersen;
udd. på Løgstør Andels-Svineslagteri, Løgstør
1935-39, svendebrev 1939, svend 1939-45, med
indehaver af nuværende slagterforretning i Ag
gersund i kompagni m. slagtermester Chr. Lar
sen 1945, eneindehaver af samme — der er grund
lagt 1928 og sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — s. 1950; vareområde:
kød og viktualier en detail fra butik og vogn;
revisor i Løgstør og Omegns Slagtermesterfor
ening, formd. f. Aggersund Borger- og Hånd
værkerforening 1948-54.
Adr. Aggersund.
Firma: Henry Nielsen, Slagtermester, Agger
sund.

Nielsen, Herluf, slagtermester; f. 6/8 1920 i
Østermarie, Bornholm, søn af skrædder Christian
Nielsen; g. 27/10 1948 m. Ebba N., f. Jensen; udd.
h. slagtermester Frode A. Hansen, Rønne, sven
debrev 1939, svend h. læremesteren (3 år) og h.
slagtermester Charles Moberg, Rønne (2 år), be
styrer af slagteriudsalget i Knudsker (4% år),
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Rønne
1954.
Adr. Snellemark 7, Rønne.
Firma: Herluf Nielsen, Slagtermester, Snelle
mark 7, Rønne.
Nielsen, Holger Andreas, slagtermester; f. 27/2
1912 i Skanderborg, søn af landpostbud Niels
Troulstrup Nielsen; g. 20/3 1938 m. Asta N., f.
Jensen; udd. h. slagtermester Carl Nielsen,
Skanderborg 1926-30, svendebrev 1930, svend på
Skanderborg Andels-Svineslagteri, Skanderborg
1930-38, overtaget nuværende slagterforretning i
Østbirk — der er grundlagt 1900 og sideløbende
omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1938; vareområde: kød og viktualier
en detail fra butik og vogn; medl. af best. f.
Horsens og Omegns Slagtermesterforening s.
1953, medl. af best. f. Østbirk Borger- og Hånd
værkerforening.
Adr. Østbirk.
Firma: Holger Nielsen, Slagtermester, Østbirk.
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Nielsen, Holger Sigvald, slagtermester; f. 18/1
1908 i Farre, Vejle amt, søn af snedker August
Nielsen; g. 26/9 1937 m. Laura N., f. Rasmussen;
udd. h. slagtermester Chr. D. Simonsen, Ran
ders 1922-26, svend 1926-29, i kompagni m. fade
ren grundlagt nuværende slagterforretning i Ar
hus 1929, eneindehaver af samme — der sidelø
bende omfatter pølsemageri, kogeri og salteri
samt bokse t. lynfrysning — s. 1934, udvidet og
moderniseret forretningen 1952; vareområde: kød
og viktualier en detail.
Adr. Vejlegade 12, Arhus.
Firma: August Nielsen v. H. S. Nielsen, Slag
terforretning, Vejlegade 12. Arhus.
Nielsen, Ib Carl, slagtermester; f. 17/3 1928 i
Gentofte, Kbhvn.s amt, søn af arbejdsmand Carl
Nielsen; g. 27/10 1956 m. Inger N., f. Knoblauch;
udd. h. slagtermester Hans Larsen, Asnæs 194448, svend bl. a. i Kbhvn., overtaget slagtermester
Axel Munch’s forretning i Herlev 1956.
Adr. Hjortespringvej 26 D, Herlev.
Firma: Ib Nielsen, Slagtermester, Herlev Ho
vedgade 153, Herlev.
Nielsen, Jens, slagtermester; f. 2/4 1918 i Her
ning, søn af slagtermester Niels Nielsen; g. 28/6
1942 m. Thora N., f. Thøgersen; udd. i faderens
slagterforretning i Herning 1934-38, frekventeret
Herning tekniske Skole, svend i lære virksom
heden, i kompagni m. slagtermester Svend ØrumPetersen overtaget samme — der havde været
drevet af faderen i kompagni m. slagtermester
Sofus Ørum-Petersen s. 1915 og omfatter butik
og pølsemageri — 1955, genn. årene udvidet og
moderniseret forretningen.
Adr. Fredensgade 13, Herning.
Firma: S. Ørum-Petersen & N. Nielsen, Slag
ter- & Pålægsforretning, Østergade 12, Herning.

Nielsen, Jens Andreas Bernhard Arkadius,
slagtermester; f. 13/11 1895 i Hjørring, søn af
slagter, kreaturhandler Christian Nielsen; g. 18/12
1921 m. Ida Johanne N., f. Christensen; udd. h.
faderen, svend h. samme (ca. 12 år), etabl. sig
s. selvstændig slagtermester 1923.

H. A. Nielsen
slagtermester
Østbirk

Adr. Østergade 14, Hjørring.
Firma: Arkadius Nielsen, Slagtermester, Br.
Seidelins Gade 5, Hjørring.

Nielsen, Jens Anton, slagtermester; f. 7/11 1904
i Bårse, Præstø amt, søn af landmand Jens Niel
sen; g. 17/6 1942 m. Martha N., f. Enevoldsen;
udd. h. slagtermester A. E. Jacobsen, Kbhvn.,
drevet viktualieforretning i Kbhvn. 1932-43, dre
vet slagterforretning i Søborg 1943-44, i Kbhvn.
1944-45 og i Vanløse 1946-49, overtaget slagter
mester Axel Ipsen’s slagter- og viktualieforret
ning i Vipperød — der sideløbende omfatter
pølsemageri — 1950.
Adr. Vipperød.
Firma: Anton Nielsen, Slagtermester, Vipperød.
Nielsen, Jens Carlo, slagtermester; f. 29/1 1912
i Næstved, søn af bagermester Jens Nielsen; udd.
h. slagtermester Chr. Daldorph, Køge 1927-31,
svend bl. a. i Kbhvn., Helsingør, Hillerød, Is
land og Køge, grundlagt nuværende slagter- og
viktualieforretning i Køge 1950.
Adr. Nørregade 9, Køge.
Firma: Slagter-Hallen, Nørregade 9, Køge.

Nielsen, Jens Christian, slagtermester, kreatur
handler; f. 28/1 1891 i Mørkøv, Holbæk amt, søn
af slagter Anders Peter Nielsen; g. 27/9 1919 m.
Ingeborg N., f. Christiansen; udd. h. slagterme
ster Hans Hansen, Holbæk 1906-09, svend i Fre
derikshavn, Slagelse, Roskilde og Kbhvn. samt
i Sverige, sen. kørende slagter, etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Hørve 1924; medl. af best,
f. Holbæk og Omegns Slagtermesterforening og
f. Holbæk Amts Kreaturhandlerforening.
Adr. Hørve.
Firma: Chr. Nielsen, Slagtermester, Hørve.
Nielsen, Jens Christian Bruun, slagtersvend;
søn af slagtermester Thorvald Bruun Nielsen,
Østervrå; udd. på Østvendsyssel Andels-Svine
slagteri, Sæby, pølsemager og slagtersvend i læ
revirksomheden.
Firma: Østvendsyssel Andels-Svineslagteri,
Sæby.
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Vipperød

J. C. Nielsen
slagtermester,
kreaturhandler
Hørve

Nielsen, Jens Christian Toustrup, slagterme
ster; f. 28/10 1913 i Tvis, Ringkøbing amt, søn
af slagtermester Frederik Vilhelm Nielsen; g.
18/7 1952 m. Jenny Marie N., f. Jepsen; udd. i
faderens slagterforretning i Stauning 1929-33,
frekventeret forskellige kurser, svend i lærevirk
somheden, overtaget samme — der omfatter bu
tik, pølsemageri og slagtehus — efter faderen
1950, genn. årene ombygget og moderniseret
samme.
Adr. Stauning pr. Skjern.
Firma: J. Chr. T. Nielsen, Slagterforretning,
Stauning pr. Skjern.
Nielsen, Jens Erhardt, slagtermester.
Firma: Erhardt Nielsen, Slagterforretning, Få
borgvej 82, Fruens Bøge.

Nielsen, Jens Kristian, slagtermester; f. 12/2
1916 i Borbjerg, Ringkøbing amt, søn af slagter
mester Niels Andreas Nielsen; g. 5/7 1942 m.
Erna N., f. Jakobsen; udd. dels h. faderen og
dels h. slagtermester J. Mikkelsen, Haderup 193236, svendebrev 1936, svend 1936-42, etabi. sig s.
selvstændig slagtermester i Gedved pr. Horsens
1942, selvstændig slagtermester i Vejle 1947-57,
overtaget nuværende slagterforretning i Horsens
— der er grundlagt 1907 og sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1957;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Sønderbrogade 3, Horsens.
Firma: J. Nielsen, Slagtermester, Sønderbro
gade 3, Horsens.

Nielsen, Johan, slagtermester; f. 27/3 1881 i
Kbhvn., søn af snedker Peter Christian Nielsen;
g. 16/5 1905 m. Anna N., f. Fønss; udd. h. slagter
mester C. F. Nielsen, Fåborg 1895-99, svende
prøve m. ros (Fåborg), svend h. læremesteren og
h. slagtermester Fr. Hasle, Århus, i kompagni
m. slagtermester A. Hansen etabi. sig s. selv
stændig slagtermester i Fåborg 1904, sen. ansat
bl. a. h. slagtermestrene Brdr. Levin, Fåborg
(25% år), bestyrer af Fåborg Andels-Svineslag

J. C. T. Nielsen
slagtermester
Stauning

teri’s udfealg, Fåborg (10 år) t. 1945; kasserer i
Slagtermesterforeningen f. Fåborg og Omegn s.
1947.
Adr. Priorensgade 29, Fåborg.
Nielsen, Johannes, slagtermester; f. 26/6 1889 i
Kbhvn., søn af en gros slagter Søren Peter Niel
sen; g. 1912 m. Elna Vilhelmine N., f. Ehlers
(død 1952), g. 1955 m. Betzy N., f. Schrøder; udd.
s. slagter h. faderen i »Maven« v. Nikolaj Kirke,
Kbhvn. og s. butikssvend h. bisidder Leonhard
Johansen, Hellerup, svendeprøve 1906, svend h.
broderen slagtermester Oluf Nielsen, Hellerup,
etabi. sig s. selvstændig slagtermester på Frdbg.
1911, afhændet forretningen 1952; bisidder i
Kbhvn.s Slagterlaug s. ca. 1932, skuemester
suppleant v. svendeprøver.
Adr. GI. Kongevej 147, Kbhvn. V.
Nielsen, Jørgen Borcher, slagtermester; f. 20/8
1925 i Arhus, søn af slagtermester Magnus Niel
sen; g. 17/1 H948 m. Helen Johanne N., f. Wellev;
udd. h. faderen 1940-44, svendebrev 1944, frekven
teret Den jydske Handelshøjskole i Århus 194445, svend i faderens slagterforretning i Århus
1945-54, optaget s. kompagnon i samme 1954;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Søndre Ringgade 47, Århus.
Firma: Magnus Nielsen, Kød, Pålæg & Fjer
kræ, Frederiksgade 70, Århus.

Nielsen, Jørgen Erik, slagtermester.
Firma: Erik Nielsen, Slagterforretning, Herlufmagle.
Nielsen, Kaj, slagtermester; f. 2/9 1919 i Ingslev, Odense amt, søn af smedemester Anton Jo
hannes Nielsen; g. 11/4 1950 m. Esther N., f. Han
sen; virket v. landvæsen t. 1936, udd. h. slagter
mester Peter Petersen, Ejby 1936-40, svend bl. a.
h. slagtermestrene Robert Christensen, Næstved
og Buchardt, Ballerup, overtaget slagtermester
A. Jeremiassen’s forretning i Nyborg 1950, over
taget nuværende slagterforretning i Odense efter
slagtermester Carl Johan Johansen 1956; medl.
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J. K. Nielsen
slagtermester
Horsens

J. B. Nielsen
slagtermester
Århus

K. D. Nielsen
slagtermester
Haderslev

af best. f. Nyborg Slagtermesterforening 1952-56;
hobby: travsport.
Adr. Unsgårdsvej 30, Odense.
Firma: Kaj Nielsen, Slagtermester, Unsgårds
vej 30, Odense.
Nielsen, Kaj Dall, slagtermester; f. 13/4 1931 i
Haderslev, søn af slagtermester Hans Nielsen;
g. 25/2 1956 m. Sonja N., f. Madsen; udd. h. slag
termester L. Madsen, Gram 1946-50, frekventeret
Gram tekniske Skole, svend bl. a. h. slagterme
ster Kotzke, Sønderborg samt i moderens slag
terforretning i Haderslev, løst næringsbrev og
overtaget sidstnævnte — der omfatter detailbutik
og pølsemageri — 1956.
Adr. Gravene 3, Haderslev.
Firma: Kaj Nielsen, Slagterforretning, Gravene
3, Haderslev.
Nielsen, Karl Christian Høj, slagtermester; f.
28/12 1923 i Nysted, søn af slagtermester Niels
Frederik Nielsen; g. 18/3 1945 m. Inger N., f.
Larsen; udd. h. faderen 1939-43, svend h. slagter
mestrene Brdr. Hansen, Slagelse, optaget s. kom
pagnon i faderens slagterforretning i Nysted 1953.
Adr. Adelgade 66, Nysted.
Firma: Fr. Nielsen & Søn, Slagtermestre, Adel
gade 66, Nysted.

Nielsen, Karl Johannes, slagtermester; f. 11/11
1891 i Kraghave, Maribo amt, søn af husmand
P. Nielsen; g. 17/7 1917 m. Kristine N., f. Jørgen
sen; udd. h. slagtermester Vald. Mortensen, Nør
re Alslev 1906-10, svend 1910-23, herunder bl. a.
svend på Statens Eksportslagteri, Esbjerg og på
Randers Eksportslagteri, Randers samt i Malmø,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Nykø
bing F. 1923, selvstændig slagtermester i Nysted
s. 1937.
Adr. Nysted.
Firma: Karl Nielsen, Slagtermester, Nysted.

Nielsen, Karl Møller, slagtehusinspektør, civil
ingeniør; f. 24/3 1895 i Brønderslev, søn af rejse
bud Poul Christian Nielsen; g. 2/9 1950 m. Re
gina M. N., f. Bremitz; student (Ålborg) 1913,

K. C. H. Nielsen
slagtermester
Nysted

cand. polyt. 1924, ansat i Armour & Co., Chicago,
U.S.A. 1924-27 og i Canada Packers Limited, To
ronto, Canada 1927-31, rådgivende ingeniør f.
Danske Andelsslagteriers Fælleskontor, Kbhvn.
1931-33, herunder medvirket v. indførelsen af
tørsmeltningssystem i danske slagterier og v.
projekteringen af Masnedsund Fedtrafinaderi pr.
Vordingborg, direktør f. sidstnævnte 1933-36,
sideløbende projekteret Konservesfabrikken D.
A.K., Roskilde, medvirket v. projekteringen og
opførelsen af slagterier og kølehuse i Brasilien
1936-46, overingeniør i Marijaco, Kbhvn. 1946-47
og i A/S Maskinfabrikken »Strømmen«, Randers
1947-51, rådgivende ingeniør i Brasilien 1951-53,
slagtehusinspektør v. Alborg off. Slagtehuse &
Eksportslagterier, Ålborg 1953.
Adr. Grundtvigsvej 9, Ålborg.
Firma: Ålborg off. Slagtehuse & Eksportslag
terier, Ålborg.
Nielsen, Karl Niels, slagtermester; f. 31/5 1921
i Vinderslev, Viborg amt, søn af slagtermester
Oluf Sigfred Niels Nielsen; g. 22/5 1948 m. Karla
N., f. Schmidt; udd. h. slagtermester Carl Dyrberg, Kjellerup 1935-39, lærebrev 1939, svende
brev 1945, svend h. slagtermester Vonge, Bræd
strup 1945-50, overtaget nuværende slagterforret
ning i Pederstrup — der er grundlagt ca. 1920
og sideløbende omfatter pølsemageri, kogeri og
salteri — 1950; vareområde: kød og viktualier
en detail fra butik og vogn.
Adr. Pederstrup pr. Kjellerup.
Firma: K. Nielsen, Slagtermester, Pederstrup
pr. Kjellerup.

Nielsen, Kay, slagtermester.
Firma: Kay Nielsen, Slagterforretning, Ridder
gade 6, Næstved.
Nielsen, Knud, dyrlæge; kontrollerende dyr
læge v. Stubbekøbing kommunale Slagtehus.
Firma: Stubbekøbing kommunale Slagtehus,
Stubbekøbing.
Nielsen, Knud Erik Halvorsen, slagtermester;
f. 30/4 1930 i Randers, søn af montør Hans Frede-
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K. M. Nielsen
slagtehusinspektør,
civilingeniør
Ålborg

K. N. Nielsen
slagtermester
Pederstrup

K. E. H. Nielsen
slagtermester
Randers

rik Halvorsen Nielsen; g. 5/5 1951 m. Aase Beda
N., f. Rasmussen; udd. h. slagtermester Herrn.
Buch, Randers 1946-50, frekventeret Randers
Slagterfagskole, svendebrev 1950, svend 1950-54,
overtaget nuværende slagterforretning i Randers
— der er grundlagt 1927 og sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1954;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Sankt Peders Gade 1, Randers.
Firma: Slagterforretningen »Bobby«, Kristrupvej 6, Randers.
Nielsen, Knud Valdemar, slagtermester; f. 20/12
1926 i Holbæk, søn af slagteriarbejder Johannes
Peter Nielsen; g. 24/6 1950 m. Anny N., f. Jensen;
udd. h. slagtermester Herrn. Christensen, Hol
bæk 1942-47, ansat h. slagtermestrene Ella Rohde
og Ejnar Sørensen, Holbæk 1947-49 og h. lære
mesteren 1949-51, overtaget slagtermester Herluf
Hansen’s forretning i Holbæk 1951; revisor i
Holbæk Slagtermesterforening og i Slagterme
strenes Hude- og Talgforening f. Holbæk By s.
1954.
Adr. Svinget 21, Holbæk.
Firma: Knud V. Nielsen, Slagtermester, Tide
mandsvej 16, Holbæk.

Nielsen, Konrad Johannes Frederik, slagter
mester, kreaturhandler; f. 26/8 1906 i Kertemin
de, søn af pakhusformand Konrad Ferdinand
Nielsen; g. 24/5 1936 m. Gudrun N., f. Nielsen;
udd. h. slagtermester Marius Petersen, Kerte
minde 1920-24, svendeprøve m. ros (Kerteminde),
svend h. læremesteren, påbegyndt torvehandel i
Kerteminde 1927, grundlagt slagterforretning m.
slagtehus og pølsemageri i Kerteminde 1928,
overdraget forretningen t. slagtermester Ove
Jensen 1950 og afhændet samme t. slagtermester
Preben Hansen 1956, driver fortsat handel m.
levende kreaturer; medl. af best. f. Slagterme
sterforeningen f. Nyborg og Omegn.
Adr. Trollegade 2, Kerteminde.
Firma: Johs. Nielsen, Slagtermester & Krea
turhandler, Trollegade 2, Kerteminde.

K. V. Nielsen
slagtermester
Holbæk

Nielsen, Kristian Brix, slagtermester; f. 20/7
1907 i Thisted, søn af arbejdsmand Kresten Brix
Nielsen; g. 8/10 1929 m. Magda B. N., f. Poulsen;
udi. h. slagtermester J. Kloster, Thisted 1925,
svend h. læremesteren t. 1928, svend på Thisted
Andels-Svineslagteri, Thisted 1931-47, etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Vesløs 1947; medl.
af best. f. Nordthy Slagtermesterforening.
Adr. Vesløs.
Firma: Kr. Brix Nielsen, Slagtermester, Vesløs.
Nielsen, Laurits, slagtermester; f. 2/4 1912 i
Ringe, Svendborg amt, søn af togfører Niels Pe
ter Carl Nielsen; g. 31/12 1933 m. Johanne N.,
f. Ebling; udd. s. pølsemager og slagter på Få
borg Andels-Svineslagteri, Fåborg 1928-32, af
lagt svendeprøve i Fåborg (meget godt og pro
pert udført arbejde), svend i lærevirksomheden,
genn. 6 år bestyrer af Fåborg Andels-Svineslag
teri’s udsalg, Fåborg, overtaget slagtermestrene
Ilse og Frank Levin’s forretning i Fåborg 1951,
moderniseret samme — der sideløbende omfatter
moderne pølsemageri — 1954; hobby: idræt, genn.
ca. 20 år medl. af best. f. Fåborg B. K. og I. F.,
næstformd. i samme s. 1956.
Adr. Parkvej 13, Fåborg.
Firma: Viktualiekælderen v. Laurits Nielsen,
Østergade 22, Fåborg.
Nielsen, Laurits Olaf Aage, slagtermester.
Firma: Aage Nielsen, Eksportslagtning, Thorvaldsensvej 9, Kbhvn. V.

Nielsen, Lauritz, slagtermester; f. 9/7 1905 i
Gåskær, Bolderslev sogn, Åbenrå amt, søn af
slagtermester Niels Nielsen; g. 1934 m. Maren N.,
f. Clausen; udd. h. slagtermester Hoffmann,
Hjordkær 1924-28, løst næringsbrev og etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Bolderslev 1934,
genn. årene ombygget og moderniseret forret
ningen — der omfatter butik, pølsemageri og
slagtehus.
Adr. Bolderslev.
Firma: Laur. Nielsen, Slagterforretning Bol
derslev.
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K. J. F. Nielsen
slagtermester,
kreaturhandler
Kerteminde

L. Nielsen
slagtermester
Ålborg

L. Z. Nielsen
slagtermester
Kolding

Nielsen, Leif Zeberg, slagtermester; f. 30/9 1921
i Kolding, søn af cigarmager Niels Peter Niel
sen; g. 9/12 1945 m. Inge Z. N., f. Thygesen; udd.
h. slagtermester Carl Nielsen, Kolding 1935-39,
svendeprøve m. diplom f. snitfri hudeaftagning
(Kolding), frekventeret Teknologisk Institut’s
kurser, Kolding, svend h. læremesteren og h.
slagtermester Aage Nielsen, Kolding, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Kolding 1954; medl.
af best. f. og sekretær i Slagtermesterforeningen
f. Kolding og Omegn s. 1955, suppleant s. skue
mester v. svendeprøver i butiksfaget; hobby: ro
sport.
Adr. Snerlevej 10, Kolding.
Firma: Leif Zeberg Nielsen, Slagtermester,
Tvedvej 28, Kolding.
Nielsen, Leo, slagtermester; f. 5/6 1921 i Al
borg, søn af brænderiarbejder Vilhelm Nielsen;
g. 11/5 1946 m. Karen N., f. Kønig-Kristiansen;
udd. h. slagtermester Magnus Albert Sørensen,
Alborg 1936-40, frekventeret Alborg Slagterfag
skole, svendebrev 1940, svend i lærevirksomhe
den 1940-52, overtaget samme — der er grund
lagt 1915 og sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1952; vareområde:
kød og viktualier en detail.
Adr. Dannebrogsgade 21, Alborg.
Firma: Leo Nielsen. Slagtermester, Danne
brogsgade 21, Alborg.

Nielsen, Mads, fabrikant; f. 25/3 1908 i Her
lufsholm sogn, Sorø amt, søn af slagtermester,
kreaturhandler Viggo Nielsen; g. 1/11 1936 m.
Grete N., f. Michelsen; udd. i destruktionsbran
chen i faderens i 1905 grundlagte destruktionsan
stalt i LI. Næstved, gennemgået kursus i sæbe
fabrikation i Landskrona samt h. dansk sæbe
mester, derefter bestyrer af faderens nystartede
sæbefabrik i Næstved, i dag indehaver af halv
delen af aktiekapitalen i A/S Nielsen & Gøtze’s
Sæbefabrik, Næstved, efter faderens død over
taget Destruktionsanstalten og Næstved Kødfoderfabrik, Næstved.

M. Nielsen
fabrikant
Næstved

Adr. Karrebækvej 13, Næstved.
Firma: Næstved Kødfoderf abrik, Fodbygårdsvej, Næstved.
Nielsen, Mads Nissen, direktør; f. 26/6 1897 i
Esbjerg, søn af teglbrænder Rasmus Nielsen; g.
13/5 1923 m. Erna Anna Marie N., f. Hartung;
realeksm. 1913, udd. i handel i firmaet Schaub &
Co., Esbjerg, ansat i firmaets afd. i Kbhvn. 1916,
prokurist i samme 1932, direktør i Schaub & Co.
A.m.b.A., Kbhvn. 1932; værnepligtig 1917, gen
nemgået kornetskolen og hjemsendt s. kornet
1919; firmaets virkeområde: handel m. kød, flæsk,
slagteriprodukter og fjerkræ samt fabrikation af
og handel m. tarme; medl. af best. f. Tarmhandlerforeningen i Danmark og f. Foreningen af
Forhandlere af Slagteriprodukter i Kødbyen.
Adr. Hagens Allé 44, Hellerup.
Firma: Schaub & Co. A.m.b.A., Flæsketorvet
33-37, Kødbyen, Kbhvn. V.

Nielsen, Magnus, slagtermester; f. 14/12 1898 i
Foldby, Arhus amt, søn af slagtermester Niels
Jensen Nielsen; g. 8/7 1925 m. Annine N., f.
Christensen; udd. h. slagtermester 0. Holm
Christensen, Arhus 1914-18, svendebrev 1918,
svend 1918-25, overtaget nuværende slagterforret
ning i Arhus — der er grundlagt 1900 — 1925, ud
videt og moderniseret samme bl. a. v. opførelse
af nyt pølsemageri, røgeri og kogeri 1939, optaget
sønnen Jørgen Borcher Nielsen s. kompagnon i
forretningen 1954; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Frederiksgade 70, Arhus.
Firma: Magnus Nielsen, Kød, Pålæg & Fjerkræ,
Frederiksgade 70, Arhus.
Nielsen, Magnus, slagtermester; f. 22/11 1901 i
Hornslet, Randers amt, søn af slagtermester Carl
Peter Nielsen; g. 21/6 1925 m. Mary N., f. Ander
sen; udd. h. slagtermester Johan Hansen, Tru
strup 1915-19, svendebrev 1919, svend 1919-35,
overtaget nuværende slagterforretning i Alborg
— der er grundlagt 1924 og sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, salteri og kogeri — 1935;
vareområde: kød og viktualier en detail.

573
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direktør
Kbhvn. V.

- M. Nielsen
slagtermester
Alborg

M. Nielsen
slagtermester
Grenå

Adr. Ørstedsvej 5, Alborg.
Firma: Magnus Nielsen, Slagtermester, Ørsteds
vej 5, Alborg.

Nielsen, Marinus, slagtermester; f. 16/12 1882 i
Fjellerup Fælled, Randers amt, søn af fiskehand
ler Jens Nielsen; g. 21/3 1905 m. Johanne Mary
N., f. Jensen (død); udd. h. slagtermester Carl
Petersen, Grenå 1896-1900, lærebrev 1900, svend
h. læremesteren 1900-04, etabi. sig s. selvstændig
slagtermester m. salg af kød fra hestevogn 1904,
grundlagt slagterforretning i Grenå 1905, grund
lagt nuværende slagterforretning i Grenå 1917,
afhændet samme t. sønnen Bjørn Nielsen 1953;
formd. f. Grenå og Omegns Slagtermesterfor
ening 1920-45, æresmedl. af samme 1945, medl. af
hovedbest. f. Danske Slagtermestres Landsfor
ening 1930-36, medl. af Grenå byråd 1921-46.
Adr. Strandgade 21, Grenå.
Nielsen, Marinus Kjærulf, slagtermester; f.
10/7 1903 i Varde, søn af landmand Søren Mari
nus Nielsen; g. 16/10 1931 m. Maren N., f. Jensen;
udd. — fortrinsvis v. hjemmeslagtning — h.
slagtermester Johs. Nielsen, Varde 1917-20, der
efter svend, etabi. sig s. selvstændig slagterme
ster m. handel fra vogn i Alslev pr. Varde 1926,
opført nuværende slagterbutik i Alslev 1936, genn.
årene ombygget og moderniseret samme; brand
foged i Alslev.
Adr. Alslev pr. Varde.
Firma: Alslev Slagterforretning, Alslev pr.
Varde.
Nielsen, Marius, kreaturhandler; f. 22/2 1890 i
Sjelle, Skanderborg amt, søn af gårdejer Jør
gen Nielsen; g. 1/4 1919 m. Johanne N., f. Ras
mussen (død); udd. v. landvæsen, etabi. sig s.
kreaturhandler i Farre pr. Hammel 1913, gård
ejer i Gettrup pr. Hobro 1924-36, kreaturhandler
i Hobro s. 1936; medstifter af og formd. f. Hobro
og Omegns Kreaturhandlerforening s. 1952.
Adr. Skibsgade 31, Hobro.
Firma: Marius Nielsen, Kreaturhandler, Skibs
gade 31, Hobro.

N. Nielsen
slagtermester
Århus

Nielsen (Storm), Marius, eksportør; f. 18/6 1890 i
Hobro, søn af fisker Laurids Nielsen; g. 11/11
1911 m. Sofie N., f. Jensen (død); udd. h. slagter
mester Chr. Rahbech, Hobro 1904-08, lærebrev
1908, svend 1908-11, etabi. sig s. selvstændig
slagtermester en detail og en gros i Ullits 1911,
flyttet virksomheden — der nu udelukkende om
fatter eksportslagtning — t. Alestrup 1924; genn.
en årrække medl. af best. f. Alestrup og Omegns
Slagtermesterforening, formd. f. Vesthimmerlands Kreaturhandlerforening.
Adr. Nørreled, Alestrup.
Firma: Marius Nielsen (Storm), Eksportør,
Nørreled, Alestrup.

Nielsen, Marius, slagtermester; f. 6/2 1907 i
Holstebro, søn af købmand K. B. Nielsen; g. 21/5
1934 m. Ane Benedikte N., f. Hald; udd. s. køb
mand, slagtersvend h. slagtermester Harald Han
sen, Rødovre 1940-44, bestyrer af Roskilde Andels-Svineslagteri’s udsalg i Hvidovre 1944-53,
derefter indehaver af nuværende slagterforret
ning og charcuteri i Hvidovre, sideløbende inde
haver af filial Brostykkevej 24, Hvidovre pr.
Valby.
Adr. Ege Allé 24, Hvidovre pr. Valby.
Firma: Marius Nielsen, Slagtermester, Spurve
gården 20, Hvidovre pr. Valby.
Nielsen, Niels, slagtermester; f. 9/2 1883 i
Treide, Vejle amt, søn af husmand Jens Nielsen;
g. 18/3 1937 m. Anne N., f. Nielsen; udd. s. slagter
h. slagtermester H. Schmidt, Fredericia 18971900, iøvrigt udd. s. pølsemager h. slagtermester
Bessmann, Fredericia (2% år), svend bl. a. på
Kolding Slagteri, Kolding 1904-07, h. slagterme
ster C. H. P. Gøttsche, Herning 1907-09 og h.
broderen slagtermester Carl Nielsen, Kolding
1909-11, bestyrer f. fru slagtermester Mathias
Jensen, Herning s. 1911, i kompagni m. slagter
mester Sofus Ørum-Petersen drevet slagterfor
retning i Herning 1915-55, overdraget forretnin
gen t. sønnen Jens Nielsen og slagtermester
Svend Ørum-Petersen 1955; medstifter af og genn.
en årrække medl. af best, og formd. f. Herning.
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slagtermester
Bramminge
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redaktør, bogtrykker
Randers

N. F. Nielsen
slagtermester
Nysted

og Omegns Slagtermesterforening, skuemester v.
svendeprøver f. pølsemagere.
Adr. Slagelsegade 18, Herning.
Firma: S. Ørum-Petersen & N. Nielsen, Slagter& Pålægsforretning, Østergade 12, Herning.
Nielsen, Niels, slagtermester; f. 17/11 1909 i
Sparkær, Viborg amt, søn af rentier Carl Niel
sen; g. 15/4 1934 m. Gudrun N., f. Jensen; udd.
h. slagtermester Holger Schütt, Viborg 1925-29,
svendebrev 1929, svend i lærevirksomeden 192932 og h. slagtermester Oscar Ehlert, Frederiks
havn 1932-34, etabl. sig s. selvstændig slagterme
ster i Arhus 1934, grundlagt nuværende slagter
forretning i Århus 1937; vareområde: kød og vik
tualier en detail samt dybfrossen fjerkræ fra
konservator; medl. af best. f. Arhus Slagterme
sterforening s. 1951, formd. f. samme s. 1955,
formd. f. Arhus Slagtermesterforening’s Stiftelse,
skuemester v. svendeprøver, medl. af lærlinge
udvalget v. Arhus tekniske Skole; medl. af Dansk
Broderorden.
Adr. Hans Broges Gade 41, Arhus.
Firma: Niels Nielsen, Kød & Pålæg, Hans
Broges Gade 41, Arhus.

Nielsen, Niels, slagtermester; f. 19/11 1928 i
Kalhave, Skanderborg amt, søn af slagtermester
Jens Christian Nielsen; g. 2/11 1952 m. Tove N.,
f. Johansen; udd. h. slagtermester Hans Chri
stensen, Vejle 1944-48, svendeprøve m. ros 1948,
svend 1948-56, overtaget nuværende slagterfor
retning i Horsens — der er grundlagt 1931 — samt
udvidet og moderniseret det t. forretningen hø
rende pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri 1956;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Fr. Bayers Gade 7, Horsens.
Firma: Kødbørsen v. Niels Nielsen, Smedegade
46, Horsens.
Nielsen, Niels Anders, slagtermester, kreatur
handler; f. 12/4 1902 i Strammelse, Svendborg
amt, søn af boelsmand Poul Nielsen; g. 4/1 1926
m. Anna N., f. Madsen; udd. v. landvæsen, sen.
udd. h. slagtermester Rasmus Jensen, Thurø, dre
vet landhandel fra vogn i Strammelse 1921-41,

O. Nielsen
slagtermester
Kjellerup

sideløbende drevet en gros handel m. levende og
slagtede kreaturer, udelukkende kreaturhandler
og en gros slagter s. 1941, driver sideløbende
mindre landbrug.
Adr. Strammelse pr. Svendborg.
Firma: Niels Nielsen, Slagtermester, Stram
melse pr. Svendborg.

Nielsen, Niels Bertram, slagtermester; f. 23/2
1920 i Varde, søn af slagtermester Mads Chri
stian Nielsen; g. 23/7 1944 m. Henny N., f. Simon
sen; udd. dels h. faderen og dels h. slagtermester
Skouby Holm, Skjern 1935-39, svend bl. a. h.
slagtermestrene Andersen, Gørding og Jens Mor
tensen, Bramminge, løst næringsbrev og over
taget faderens slagterforretning i Bramminge —
der havde været bortforpagtet en del år — 1945,
genn. årene moderniseret samme.
Adr. Storegade 47, Bramminge.
Firma: Bramminge Kødforsyning, Storegade,
Bramminge.
Nielsen, Niels Frederik, slagtermester; f. 9/8
1886 i Hovby, Præstø amt, søn af arbejdsmand
Peter Nielsen; g. 15/2 1914 m. Marie N., f. Høj;
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Nysted
1915; genn. 10 år medl. af Nysted byråd.
Adr. Adelgade 70, Nysted.
Firma: Fr. Nielsen & Søn, Slagtermestre, Adel
gade 66, Nysted.
Nielsen, Niels Jørn, slagter; f. 4/11 1937, søn af
slagtermester Lauritz Nielsen; udd. h. slagter
mester Hilbig, Åbenrå 1951-55, p. t. indkaldt t.
militærtjeneste.
Firma: Laur. Nielsen, Slagterforretning, Bol
derslev.
Nielsen, Niels Knudsen, redaktør, bogtrykker;
f. 5/10 1877 i Ribe, søn af købmand Knud Niel
sen; g. 3/5 1901 m. Fanny N., f. Olsen; udi. i bog
trykfaget 1896; drevet bogtrykkeri og herunder
udgivelse af fagblade og tidsskrifter; redaktør af
Slagter-Tidende.
Adr. Rådhustorvet 2, Randers.
Firma: Ekspres-Trykkeriet, Rådhustorvet 4,.
Randers.
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P. B. Nielsen
slagtermester
Norup

P. Nielsen
slagtermester
Tårs

P. Nielsen
fabrikant
Kbhvn. V.

P. K. Nielsen
slagtermester
Borris

Nielsen, Niels Peter, destruktør; f. 1887 i Vormark, Svendborg amt; g. 1913 m. Laura N., f.
Sørensen; udd. dels h. slagtermester J. P. Madsen,
Ørbæk og dels h. slagtermestrene Brdr. Franke,
Svendborg 1902-06, svendeprøve (Svendborg),
svend! bl. a. h. slagtermestrene Søren Jensen,
Hadsten og Niels Nielsen, Sparkjær, påbegyndt
landhandel i Sparkjær 1910, grundlagt nuvæ
rende destruktionsanstalt i Vormark 1912; medl.
af best. f. Destruktionsforeningen f. Danmark;
hobby: travsport.
Firma: Vormark Destruktionsanstalt, Vormark
pr. Hesselager.

stensen; udd. i faderens slagterforretning i Kjel
lerup 1924-28, svendebrev 1928, bestyrer af lærevirksomheden f. moderen 1928-34, overtaget sam
me — der er grundlagt af faderen 1893 — 1934,
udvidet og moderniseret forretningen m. tilhø
rende pølsemageri, kogeri og salteri 1944; vare
område: kød og viktualier en detail; formd. f.
Kjellerup og Omegns Slagtermesterforening,
skuemester v. svendeprøver; medl. af Odd-Fellow
Ordenen i Danmark.
Adr. Søndergade 25, Kjellerup.
Firma: Osvald Nielsen, Slagtermester, Sønder
gade 25, Kjellerup.

Nielsen, Niels Poulsen, eksportør; f. 21/11 1891
i Låstrup, Viborg amt, søn af husmand Poul
Nielsen; g. 22/7 1913 m. Marie N., f. Heshe; udd.
h. slagtermester Peter Nielsen, Ålestrup 1916-20,
svend 1920-21, grundlagt nuværende virksomhed i
Gedsted — der omfatter opkøb af levende kvæg t.
eksportslagtning — 1921.
Adr. Gedsted.
Firma: N. P. Nielsen, Eksportør, Gedsted.

Nielsen, Otto Aagaard, slagtersvend; genn. 34
år ansat h. slagtermester Carl Johansen, Båring
pr. Asperup.
Firma: Carl Johansen, Slagtermester, Båring
pr. Asperup.

Nielsen, O., stadsdyrlæge.
Firma: Odense off. Slagtehuse & Næringsmid
delkontrol A/S, Odense.

Nielsen, Oskar Harly Frølich, slagtermester; f.
27/3 1925 i Arhus, søn af slagtermester Niels Jen
sen Nielsen; g. 28/5 1949 m. Lilly Staun N., f.
Staun Nielsen; udd. h. slagtermester Jakob Jen
sen, Alborg 1939-44, frekventeret Alborg Slagter
fagskole og Teknologisk Institut, Kbhvn., sven
debrev 1944, svend 1944-52, overtaget nuværende
slagterforretning i Alborg — der sideløbende
omfatter røgeri — 1952; vareområde: kød og vik
tualier en detail; fanebærer f. Alborg og Nørre
sundby Slagtermesterforening.
Adr. Schleppegrellsgade 80, Ålborg.
Firma: Oskar Nielsen, Slagtermester, Kastet
vej 61, Alborg.

Nielsen, Osvald, slagtermester; f. 21/10 1907 i
Kjellerup, Viborg amt, søn af slagtermester Mi
chael Nielsen; g. 18/11 1934 m. Gerda N., f. Chri

Nielsen, Otto Lindholm, slagtermester; f. 11/8
1915 i Villestofte sogn, Odense amt, søn af slag
termester Marius Lindholm Nielsen; g. 11/2 1945
m. Elise L. N., f. Storm; udd. h. broderen slag
termester Aage Lindholm Nielsen, Assens 193034, svendeprøve m. ros (Assens), svend h. lære
mesteren, overtaget slagtermester Rosenkvist
Nielsen’s forretning i Assens — der sideløbende
omfatter slagtehus og pølsemageri — 1951; hobby:
jagt og fiskeri, erhvervet en del præmier f.
skydning bl. a. ærespræmie f. Vestfyn 1953.
Adr. Ladegårdsgade 58 A, Assens.
Firma: Otto Lindholm, Slagtermester, Lade
gårdsgade 58 A, Assens.
Nielsen, Peder Brix, slagtermester; f. 9/5 1897
i Falslev sogn, Randers amt, søn af ejendoms
handler Jens Mikkelsen Nielsen; g. 9/5 1922 m.
Maren B. N., f. Pedersen; grundlagt nuværende
slagterforretning m. salg fra vogn i Norup 1921,
flyttet forretningen — der sideløbende omfatter
slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri
samt fryserianlæg m. 108 bokse t. udlejning og
eget brug — t. egen nyopført ejendom i Norup
1934; vareområde: kød og viktualier en detail fra
butik og vogn; medstifter af Hadsund og Omegns
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R. S. Nielsen
slagtermester
Hørning

R. E. B. Nielsen
slagtermester
Kbhvn. N.

S. Nielsen
slagtermester
Nordenskov

Slagtermesterforening, medl. af best. f. og sekre
tær i s'amme.
Adr. Norup.
Firma: P. Brix, Slagtermester, Norup.

Nielsen, Peter, eksportør; f. 28/3 1889 i Låstrup,
Viborg amt, søn af boelsmand Poul Nielsen; g.
24/6 1910 m. Jensine N., f. Jensen; udd. h. slag
termester P. Jepsen, Alestrup 1911-15, lærebrev
1915, grundlagt nuværende eksportvirksomhed i
Gedsted 1915, flyttet samme — der omfatter op
køb af kreaturer t. eksport og -slagtning — 1922;
medstifter af og genn. en årrække medl. af best,
f. Alestrup og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Agade 8, Alestrup.
Firma: Peter Nielsen, Eksportør, Agade 8,
Alestrup.
Nielsen, Petra, slagtermester; f. 13/11 1900 i
Øster Brønderslev, Hjørring amt, g. m. slagter
mester Ejnar Nielsen (død 1955); efter ægtefæl
lens død 1955 overtaget og videreført dennes
slagterforretning i Tårs — der omfatter moderne
butik, pølsemageri og slagtehus.
Adr. Bredgade 21, Tårs.
Firma: Ejnar Nielsen, Slagterforretning, Bred
gade 21, Tårs.
Nielsen, Poul, fabrikant; f. 17/8 1903 i Kbhvn.,
søn af kommissionær N. P. Nielsen; g. 28/7 1929
m. Erna N., f. Nielsen; udd. i detail- og en gros
handel samt fabrikation indenfor fedevarebranchen, overtaget viktualieforretningen Istedgade
27, Kbhvn. V. 1929, grundlagt filialer Falkoner
Allé 8, Kbhvn. F. og Valby Langgade 68, Kbhvn.
Valby henholdsvis 1932 og 1934, erhvervet ejen
dommen Istedgade 27, Kbhvn. V. 1943, opført
egen fedevarefabrik i bag- og sidehuset t. samme
1945, afhændet detailforretningerne, og overgået
t. fabrikation og en gros handel m. udsalg i
Kødbyen, Kbhvn. V. 1946.
Adr. Ved1 Linde vangen 4, Kbhvn. F.
Firma: Poul Nielsen, Fedevarer en gros, Flæsketorvet 98-105, Kødbyen, Kbhvn. V. — Fabrik:
Istedgade 27, Kbhvn. V.

37

S. K. Nielsen
slagtermester
Rask Mølle

Nielsen, Poul Kirkeby, slagtermester; f. 2/10
1920 i Husby, Ulfborg sogn, Ringkøbing amt, søn
af slagter, landmand Niels Nielsen; g. 7/3 1943
m. Henny N., f. Ottow; udd. h. slagtermester
Højer Sørensen, Ulfborg 1936-40, svend bl. a. h.
slagtermestrene Hvergel, Ølgod (4 år) og Westergaard, Borris (3 år), løst næringsbrev og etabi.
sig s. selvstændig slagtermester i Borris 1948,
genn. årene moderniseret forretningen — der
omfatter butik, pølsemageri og slagtehus — m.
nye maskiner.
Adr. Borris.
Firma: P. Kirkeby Nielsen, Slagtermester,
Borris.

Nielsen, Preben Overby, slagter; søn af slagter
mester Ernst^Johannes Nielsen; udd. i faderens
slagterforretning i Ramme, p. t. ansat i lære
virksomheden.
Firma: E. J. Nielsen, Slagterforretning,
Ramme.

Nielsen, R. Møller, slagtermester.
Firma: Andels-Svineslagteriet i Kolding, Kol
ding.

Nielsen, Rasmus Sejer, slagtermester; f. 26/4
1906 i Astrup-Tulstrup kommune, Arhus amt, søn
af ejendomsmægler Peter Søren Nielsen; g. 2/3
1930 m. Laura Marie N., f. Rosenbom; udd. h.
slagtermester Knud Jensen, Mj esing pr. Skan
derborg 1925-28, etabi. sig s. selvstændig slagter
mester m. salg fra vogn i Ejer pr. Skanderborg
1929, overtaget nuværende slagterforretning i
Hørning — der er grundlagt 1907 — 1935, genn.
årene indrettet nyt pølsemageri og kølerum t.
samme, udvidet og moderniseret butikslokalet
1956; vareområde: kød og viktualier en detail fra
butik og vogn; driver sideløbende omfattende
handel m. leve- og slagtekvæg; medstifter af Østjydsk Slagtermesterforening, formd. f. samme t.
1957, formd. f. Arhusegnens Kreaturhandlerfor
ening, medl. af rådet f. Arhus Slagtehus, Arhus;
tillidsmd. f. A/S Banken f. Skanderborg og Om
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egn, Skanderborg, medstifter af og formd. f. A/S
Hørning Kro, Herning.
Adr. Hørning.
Firma: Hørning Kødforsyning v. R. S. Nielsen,
Hørning.
Nielsen, Richard Ejvind Bernstorff, slagterme
ster; f. 24/11 1914 i Odense, søn af slagtermester
Oscar Emil Bernstorff Nielsen; g. 31/8 1947 m.
Birthe Inge B. N., f. Nielsen; udd. h. faderen
1929-33, svend h. slagtermester Sophus Arildsen’s Eftf., Kbhvn. 1934-43, etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Kbhvn. 1944, drevet slagter
forretning på Frdbg. 1947-49, overtaget nuvæ
rende slagterforretning i Kbhvn. efter oldermand
Peter Ryholt 1’951.
Adr. Nymøllevej 27, Ørholm pr. Kgs. Lyngby.
Firma: Bernstorff Nielsen, Slagtermester, Griffenfeldsgade 4, Kbhvn. N.

Nielsen, Richardt Skovly Høl, slagtermester;
f. 30/11 1914 i Nysted, søn af slagtermester Frede
rik Nielsen; g. 27/3 1938 m. Edith N., f. Jacobsen;
udd. h. faderen 1928-32, svend i Eskilstrup, Ny
købing F. og h. faderen, overtaget nuværende
slagterforretning i Sakskøbing 1938; formd. f.
Maribo og Omegns Slagtermesterforening s.
1957.
Adr. Juniorsgade 1, Sakskøbing.
Firma: Rich. Nielsen, Slagtermester, Juniors
gade 1, Sakskøbing.

Nielsen, Robert, slagtermester.
Firma: Robert Nielsen, Slagtermester, Vester
bro, Fredericia.
Nielsen, Sigfred Niels, slagtermester; f. 27/8
1916 i Vinderslev, Viborg amt, søn af slagterme
ster Oluf Sigfred Niels Nielsen; g. 17/9 1946 m.
Karen N., f. Danielsen; udd. i faderens slagter
forretning i Vinderslev 1934-38, lærebrev 1938,
svend i lærevirksomheden 1938-40, overtaget
samme — der er grundlagt af faderen 1912 og
sideløbende omfatter pølsemageri, kogeri og sal
teri — 1940; vareområde: kød og viktualier en
detail fra butik og vogn; kasserer i Kjellerup og
Omegns Slagtermesterforening 1952-56.
Adr. Vinderslev pr. Kjellerup.
Firma: Sigfred Nielsen, Vinderslev Slagterfor
retning, Vinderslev pr. Kjellerup.

Nielsen, Svend, slagtermester; f. 31/10 1899 i
Fakse, Præstø amt; g. 28/9 1922 m. Anna N., f.
Hansen; udd. h. farbroderen slagtermester Niel
sen, Vester Egesborg 1914-18, svend bl. a. h.
slagtermestrene Emil Pedersen, Næstved, Niel
sen, Gørding og Jensen, Nordenskov, opført nu
værende ejendom i Nordenskov og indrettet slag
terbutik, pølsemageri og slagtehus i samme 1922,
genn. årene ombygget og moderniseret forret
ningen.
Adr. Nordenskov.
Firma: Svend Nielsen, Slagterforretning, Nor
denskov.

Nielsen, Svend Børge, fabrikant.
Firma: I/S Horsens Salater, Horsens.
Nielsen, Svend Carlo, slagtermester; f. 8/9 1913
i Kolding, søn af slagtermester Niels Nielsen; g.
9/3 1935 m. Karen N., f. Jensen; udd. h. slagter
mester Chr. Christiansen, Vejle 1928-32, svende
brev 1932, ansat på Kolding Andels-Svineslag
teri’s konservesafd., Kolding 1932-34, svend i
Ringsted, pølsemester på Frederikssund AndelsSvineslagteri, Frederikssund og fabriksmester på
Konservesfabrikken D.A.K., Roskilde, overtaget
slagtermestrene Brdr. Nielsen’s forretning i Ros
kilde — der er grundlagt 1889 — 1946; revisor i
Roskilde og Omegns Slagtermesterforening s.
1954.
Adr. Frederiksborgvej 1, Roskilde.
Firma: Brdr. Nielsen’s Eftf., Slagterforretning,
Algade 4, Roskilde.

Nielsen, Svend Høegh, destruktør; søn af destruktør N. P. Nielsen; udd. v. landvæsen, med
arbejder v. faderens destruktionsanstalt i Vormark pr. Hesselager.
Firma: Vormark Destruktionsanstalt, Vormark
pr. Hesselager.
Nielsen, Svend Richardt, slagtermester; f. 14/4
1911 i Ebberup, Odense amt, søn af malermester
Hans Nielsen; g. 25/7 1935 m. Hilma N., f. Jørsholm; udd. h. slagtermester P. Jørgensen, Ebbe
rup 1925-29, svendeprøve m. ros, svend bl. a. h.
slagtermestrene Johs. Broe og Axel Christensen,
Odense, overtaget slagtermester Johs. B roe’s for
retning i Odense 1933, moderniseret samme 1953.
Adr. Østerbro 102, Odense.
Firma: Svend Nielsen, Slagtermester, Sankt
Jørgens1 Gade 116, Odense.
Nielsen, Søren Kristian, slagtermester; f. 9/12
1892 i Frederiks sogn, Viborg amt, søn af arbejds
mand Andreas Nielsen; g. 6/2 1921 m. Laura N.,
f. Jensen; udd. h. slagtermester Aage Langhoff,
Sparkjær 1907-11, svend 1911-19, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Hornborg pr. Flem
ming 1919, slagtermester i Vrønding 1921-23,
grundlagt nuværende slagterforretning i Rask
Mølle — der sideløbende omfatter slagtehus, pøl
semageri, røgeri, kogeri og salteri — 1923; vare
område: kød og viktualier en detail.
Adr. Rask Mølle.
Firma: Søren Nielsen, Slagter, Rask Mølle.
Nielsen, Søren Marinus, slagter; f. 1934, søn af
slagtermester Marinus Kjærulf Nielsen, Alslev
pr. Varde; udd. dels h. faderen og dels h. slagter
mester Ingemann Christensen, Bording 1948-52,
svend h. slagtermester J. Bastrup, Voerladegård.
Firma: J. Bastrup, Slagtermester, Voerlade
gård.
Nielsen, Tage, slagtermester; f. 4/2 1913 i År
hus, søn af slagtermester Anius Nielsen; g. 9/10
1940 m. Ella N., f. Meyer; udd. s. kok på Hoff-
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T. Nielsen
slagtermester
Ryomgård

V.

W. S. Nielsen
direktør, cand. jur.
Kbhvn. V.

Nielsen (Storm)
eksportør
Alestrup

H. P. Nissen
slagtermester
Haderslev

grethe B. N., f. Hansen; udd. og virket s. hjemmeslagter, etabl. sig s. selvstændig slagtermester
i Østervrå 1935, overtaget nuværende ejendom
i Østervrå og indrettet slagterforretning m. bu
tik og pølsemageri i samme 1954; genn. en år
række medl. af best. f. Østvendsyssels Slagter
mesterforening.
Adr. Østergade 16, Østervrå.
Firma: Th. Bruun Nielsen, Pålægs- & Slagter
forretning, Østergade 16, Østervrå.

mann’s Hotel, Frederikshavn 1927-31, kok 193133, ansat i faderens slagterforretning i Århus
1933-53, overtaget samme — der sideløbende om
fatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
1953; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Søndre Ringgade 67, Århus.
Firma: Anius Nielsen jun., Slagterforretning,
Bruunsgade 41, Århus.

Nielsen, Th., stadsdyrlæge.
Adr. Allinge.

Nielsen, V. H., direktør.
Firma: J. D. Koopmann’s Svineslagteri &
Pølsefabrik A/S, Odense.

Nielsen, Thorvald, slagtermester; f. 22/5 1891
i Holstebro, søn af skomagermester Niels Peder
Nielsen; g. 20/11 1921 m. Frida N., f. Schultz;
udd. h. slagtermester J. P. Siggaard, Holstebro
1908-11, frekventeret Holstebro tekniske Skole,
slagtersvend og pølsemager bl. a. i Kolding, Es
bjerg, Hobro, Silkeborg, Horsens og Holstebro,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Sønder
borg 1924, overtaget nuværende slagterforret
ning i Sønderborg — der omfatter butik og pølse
mageri — 1930, genn. årene ombygget og moder
niseret samme.
Adr. Oehlenschlägersgade 15, Sønderborg.
Firma: Thorvald Nielsen, Slagtermester,
Oehlenschlägersgade 15, Sønderborg.

Nielsen, Thorvald, slagtermester; f. 12/11 1903
i Sparkjær, Viborg amt, søn af arbejdsmand
Andreas Nielsen; g. 2/9 1928 m. Anna N., f. Da
nielsen; udd. h. slagtermester Søren Nielsen,
Rask Mølle 1921-25, svendebrev 1925, svend 192528, overtaget nuværende slagterforretning i
Ryomgård — der er grundlagt 1912 — 1928, ud
videt og moderniseret forretningen 1932 og 1942,
opført nyt pølsemageri 1944 og udvidet samme
1956; vareområde: kød og viktualier en detail;
medl. af best. f. og kasserer i Djurslands Slag
termesterforening s. 1954.
Adr. Ryomgård.
Firma: Th. Nielsen, Slagtermester, Ryomgård.

Nielsen, Vagn Ivar, slagtermester; f. 1/10 1925
i Roslev, Viborg amt, søn af slagtermester Al
fred Ivar Nielsen; udd. h. slagtermester A. P.
Andersen, Nykøbing M. 1939-43, svendebrev 1943,
frekventeret Teknologisk Institut, Kbhvn. 1949,
svend samt drevet handel m. levende dyr 194356, overtaget nuværende slagterforretning i Skive
— der er grundlagt 1951 og sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1956;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Jyllandsgade 38, Skive.
Firma: V. J. Nielsen, Slagtermester, Jyllands
gade 38, Skive.
Nielsen, Valther Frode, slagtermester; f. 21/12
1907 i Århus, søn af slagtermester Niels Nielsen;
g. 30/5 1932 m. Marga N., f. Jensen; udd. h.
faderen 1921-25, svendebrev 1925, svend 1925-31,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Århus
1931, grundlagt nuværende slagterforretning i
Århus — der sideløbende omfatter pølsemageri,
kogeri og salteri — 1956; vareområde: kød og
viktualier en detail samt lynfrosne varer fra
konservator.
Adr. Oddervej 14, Århus.
Firma: Valther F. Nielsen, Slagtermester, Vorregårds Allé 97, Århus.

Nielsen, Thorvald Bruun, slagtermester; f. 27/5
1907 i Østervrå, Hjørring amt, søn af gårdejer
Mads Bruun Nielsen; g. 26/4 1935 m. Anna Mar
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Nielsen, Verner, slagtermester.
Adr. Gesinge pr. Svendborg.

T. G. E. Nissen
veterinærinspektør
Odense

K. Aa. Nisted
slagtermester
Arhus

N. J. Nordenbœk
slagtermester
Vormark

Nielsen (Storm), Verner, eksportør; f. 27/1 1917
i Ullits, Alborg amt, søn af eksportør Marius
Nielsen (Storm); g. 20/9 1940 m. Agnes Nielsen
(Storm), f. Jensen; udd. h. faderen 1931-35,
grundlagt nuværende virksomhed i Alestrup —
der omfatter opkøb af kreaturer t. eksportslagt
ning — 1935.
Adr. Rolighedsvej, Alestrup.
Firma: Verner Nielsen (Storm), Eksportør,
Rolighedsvej, Alestrup.
Nielsen, William Schack, direktør, cand. jur.;
f. 5/10 1913 i Arhus, søn af maskinmester Wil
helm Nielsen; g. 31/10 1940 m. Grete S., f.
Engelbredt Nielsen; student (Arhus Katedral
skole) 1932, cand. jur. 1940, fung. sekretær i sta
tens ligningsdirektorat s. å., sekretær 1942, fuld
mægtig 1946, sideløbende sekretær i Gentofte
skatteråd 1940-45, udenfor nummer i statens lig
ningsdirektorat og sekretær i Tobaksindustrien
1946, sekretær i Kødindustriens Fabrikantfor
ening 1949, direktør s. 1951; viceformd. i Kød
konservesfabrikkernes
Eksportsammenslutning
1952; medl. af Studenterforeningen’s økonomi
udvalg 1947-49, formd. f. samme 1949; medl. af
best. f. Den konservative Vælgerforening f.
Kbhvn. og Frdbg., fl. a. tillidshverv.
Adr. Frederik VI’s Allé 12, Kbhvn. F.
Organisation: Kødindustriens Fabrikantfor
ening, Halmtorvet 13, Kbhvn. V.
Nikolajsen, Fritz August, slagtermester; f. 3/7
1906 i Randers, søn af savskærer August Niko
lajsen; g. 19/5 1929 m. Krista N., f. Jørgensen;
udd. h. slagtermester Frode Nielsen, Randers
1920-24, svendebrev 1924, svend 1924-27, grund
lagt nuværende slagterforretning i Randers —
der sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1927; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Hobrovej 27, Randers.
Firma: F. A. Nikolajsen, Slagtermester, St.
Blichers Gade 14, Randers.
Nilausen, Carl Albert, slagtermester.
Firma: A. Nilausen & Søn, Slagterforretning,
Københavnsvej 19, Køge.

C. W. W. Nordstrøm
slagtermester
Hobro

Nilausen, Hans Frederik Arvid, slagtermester.
Firma: A. Nilausen & Søn, Slagterforretning,
Københavnsvej 19, Køge.
Nissen, Hans Paulsen, slagtermester; f. 8/8 1920
i Arøsund, Haderslev amt, søn af murermester
Jens Nissen; g. 27/4 1946 m. Agnes N., f. Harloff; udd. h. slagtermester R. Raupach, Haders
lev 1935-39, frekventeret Haderslev tekniske
Skole, svend og sen. mestersvend i lærevirksom
heden, løst næringsbrev og overtaget forpagt
ningen af sidstnævnte — der omfatter butik og
pølsemageri — 1955, genn. årene udvidet og mo
derniseret forretningen.
Adr. Slotsgade 16, Haderslev.
Firma: R. Raupach’s Eftf. v. Hans Nielsen,
Slagterforretning, Slotsgade 16, Haderslev.
Nissen, Jens, slagtermester; f. 24/6 1910 i Skanderup, Vejle amt, søn af bødkermester Georg
Nissen; g. 16/5 1937 m. Maren N., f. Dahl; udd.
h. slagtermester Chr. Brink, Lem 1925-29, sven
debrev 1929, svend bl. a. h. slagtermestrene V.
Schmidt, Kolding, Ejn. Jensen, Haslev og Chr.
Beiter, Skjern 1929-37, svend h. slagtermester
M. Jørgensen, Arhus 1937-39, overtaget sidst
nævntes forretning — der er grundlagt 1931 og
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1939; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Skolevangs Allé 37, Risskov.
Firma: Jens Nissen, Slagterforretning, Nørre
gade 42, Arhus.
Nissen, Thomas Gustav Erik, veterinærinspek
tør; f. 12/2 1903 i Kgs. Lyngby, Kbhvn.s amt, søn
af mejeriejer Gustav Nissen; g. 21/4 1935 m.
Helle N., f. Thomsen; student (Lyngby) 1921,
dyrlægeeksm. 1927, dyrlæge v. gardehusarregi
mentet 1927-29, assistent v. praksis og kødkon
trol 1929-31, veterinærfuldmægtig i Arhus 1931,
i Kbhvn. 1942, veterinærinspektør f. kødkontrol
len i 3. distrikt (Fyn og Sønderjylland), Odense
1944; dekoration: R.
Adr. Overgade 14, Odense.
Institution: Veterinærinspektøren f. Kødkon
trollen i 4. Distrikt, Odense.
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G. W. Nordstrøm
slagtermester
Hobro

N. M. Nydam
slagtermester
Tommerup

C. E. Nybo
slagtermester
Viborg

Nisted, Knud Aage, slagtermester; f. 18/10 1900
i Arhus, søn af slagtermester Harald Nisted; g.
30/1 1933 m. Edith N., f. Zwiebler; udd. h. fade
ren 1914-19, svendebrev 1919, svend i nuværende
slagterforretning i Arhus 1919-26, herunder bl. a.
ansat i firmaet Gebr. Witte, Braunschweig samt
frekventeret Johs. Mink’s Fleischer-Schule, Leip
zig, overtaget nuværende slagterforretning i År
hus — der er grundlagt af faderen 1892 og side
løbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri — 1926, udvidet og moderniseret forret
ningen og pølsemageriet 1955; vareområde: kød,
viktualier og fjerkræ en detail samt middagsretter og smørrebrød; oldermd. f. Arhus Slag
terlaug 1942-54.
Adr. Søndergade 36, Arhus.
Firma: Nisted, Slagterforretning, Søndergade
36, Arhus.
Noer, Sven E., slagtermester; f. 30/7 1894 i
Kbhvn., søn af viktualiehandler, slagtermester
K. E. Noer; g. 18/5 1919 m. Rigmor N., f. Lyngbye; udi. i faderens forretning i Ordrup 1913,
førstemand h. slagtermester Conrad Nielsen,
Kbhvn. og sen. bestyrer af faderens forretning,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Søborg
1928; formd. f. Handelsforeningen f. Søborg og
Omegn s. 1951.
Adr. Hans Jensens Vej 27, Gentofte.
Firma: Sv. E. Noer, Slagtermester, Søborg
Hovedgade 76, Søborg.
Nordenbæk, Niels Jørgen, slagtermester; f.
5/12 1930 i Holse, Odense amt, søn af gårdejer
Axel Nordenbæk; g. 14/5 1954 m. Annemarie N.,
f. Riber Rasmussen; udd. h. slagtermester Jør
gen Hjære Hansen, Nørre Lyndelse pr. Nørre
Søby 1946-50, svendeprøve (Nørre Lyndelse),
svend h. slagtermestrene Poul Petersen, Mesinge,
Gjerløv Hansen, Marslev og Martin Jørgensen,
Ebberup, mestersvend h. slagtermester Vald.
Sloth, Odense, kørt »kødtur« f. sidstnævnte, ud
stationeret grisesøer og handlet m. smågrise s.
1950, overtaget slagtermester Vald. Petersen’s
forretning i Vormark pr. Hesselager — der side
løbende omfatter slagtehus og pølsemageri samt

A. Nørgaard
slagtermester
Øster Hurup

»kødtur« — 1957, driver sideløbende handel m.
levende kreaturer.
Adr. Vormark pr. Hesselager.
Firma: Vormark Slagterforretning v. N. J.
Nordenbæk, Vormark pr. Hesselager.
Nordentoft, Christian, slagtermester; f. 14/7
1903 i Bjerget, Liid sogn, Thisted amt, søn af
skomager Niels Christian Pedersen; g. 17/11 1931
m. Elfrida N., f. Nielsen; udd. h. slagtermester
Jens Kloster, Thisted 1917-21, kørende landslag
ter 1924, indehaver af nuværende slagterforret
ning i Thisted s. 1931.
Adr. Nørregade 15, Thisted.
Firma: Chr. Nordentoft, Slagtermester, Nørre
gade 15, Thisted.
Nordstrøm, Carlo Walther William, slagter
mester; f. 8/10 1905 i Kolding, søn af slagterme
ster William Alexander Nordstrøm; g. 3/11 1928
m. Anna N., f. Jensen; udd. h. slagtermester Sø
ren Olsen, Assens 1920-24, svendebrev 1924,
grundlagt nuværende slagterforretning i Hobro
— der sideløbende omfatter charcuteri, pølse
mageri, røgeri, kogeri, salteri og viktualiekøkken — 1941, udvidet og moderniseret forretnin
gen 1943, 1954 og 1957, optaget sønnen Gunnar
William Nordstrøm s. forretningsbestyrer i sam
me 1949; vareområde: kød og viktualier en de
tail samt grydefærdigt fjerkræ fra frysedisk.
Adr. Vestergade 24, Hobro.
Firma: C. Nordstrøm, Slagtermester, Vester
gade 24, Hobro.

Nordstrøm, Gunnar William, slagtermester; f.
11/9 1929 i Hobro, søn af slagtermester Carlo
Walther William Nordstrøm; g. 5/12 1954 m. Ket
ty N., f. Møller; realeksm. (Hobro Mellem- og
Realskole) 1945, udd. h. slagtermestrene Nielsen
& Skytte, Svendborg 1945-49, svendebrev 1949,
forretningsbestyrer i faderens slagterforretning
i Hobro s. 1949.
Adr. Klintegården, Hobro.
Firma: C. Nordstrøm, Slagtermester, Vester
gade 24, Hobro.
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Normann-Hansen, P. M., slagtermester; f. 5/2
1901 i Kbhvn., søn af slagtermester P. C. Han
sen; udd. h. faderen, svendeprøve (Kbhvn.s off.
Slagtehuse, Kbhvn.) 1921, sen. ansat i faderens
en gros forretning i Kødbyen, Kbhvn., overtaget
faderens slagterforretning i Kbhvn. — der er
grundlagt 1902 — 1934.
Adr. Carl Johans Gade 2, Kbhvn. 0.
Firma: P. Normann-Hansen, Slagtermester,
Østerbrogade 84, Kbhvn. 0.

Nybo, Chresten Emanuel, slagtermester; f.
10/10 1920 i Viborg, søn af fhv. overofficiant Pe
der Nybo; g. 11/2 1945 m. Jutta N., f. Siej; udd.
h. slagtermester Carsten Thrane, Viborg 1935-39,
svendebrev 1939, svend 1939-45, overtaget nu
værende slagterforretning i Viborg — der side
løbende omfatter pølsemageri, kogeri og salteri
— 1945; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Koldingvej 65, Viborg.
Firma: C. Nybo, Slagtermester, Koldingvej 65,
Viborg.
Nybo, Th., slagtermester.
Firma: A/S Randers Svineslagteri, Randers.
Nydam, Eigil Arly, slagtermester; f. 9/6 1914 i
Gelsted, Odense amt, søn af slagtermester Niels
Marius Nydam; g. 6/4 1942 m. Inger N., f. Hoff
mann; frekventeret Den fynske Handelshøjskole,
Odense 1936, ekspedient i A/S Aug. Olsen, Kød
byen, Kbhvn., i A/S J. D. Koopmann’s Svine
slagteri, Odense og i A/S Cold Stores, Odense,
medarbejder i faderens slagterforretning i Tommerup s. 1949, svendeprøve (Tommerup) 1950,
frekventeret Teknologisk Institut’s specialkur
sus f. slagtere, Kbhvn. 1952 og sammes kalkula
tionskursus 1953.
Adr. Vissenbjergvej 8, Tommerup.
Firma: Nydam’s Slagterforretning, Tallerupvej
19, Tommerup.
Nydam, Niels Marius, slagtermester; f. 9/6 1885
i Gelsted, Odense amt, søn af boelsmand Søren
Nydam; g. 2/4 1914 m. Mine N., f. Rasmussen;
udd. h. slagtermester Emm. Andersen, Gelsted
1903-07, svend h. kreaturhandler Marius Ander
sen, Gelsted, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester m. landhandel i Gelsted 1913, flyttet t.
Tanderup 1918 og t. Tommerup 1919, opført nu
værende ejendom m. slagterforretning, slagtehus
og pølsemageri i Tommerup 1935.
Adr. Tallerupvej 19, Tommerup.
Firma: Nydam’s Slagterforretning, Tallerupvej
19, Tommerup.

Nygaard, Søren Michael Jensen, slagtermester.
Adr. Skulkenborg 6, Odense.
Nyvang, Alfred, direktør; f. 15/9 1907 i Ran
ders, søn af murermester Niels Jensen; g. 23/3
1932 m. Karen N., f. Hansen; student (Randers)
1926, H.A. 1928, disponent i A/S Sthyr & Kjær,
Kbhvn. 1928-36, sideløbende lærer v. Købmands

skolen og Handelshøjskolen i Kbhvn. 1928-38,
disponent i A/S Beauvais, Kbhvn. 1936, prokurist
1941, underdirektør 1950, direktør 1956, till, direk
tør i A/S Beauvais Konservesfabrik 1957; medl.
af best, i A/S Normeat, f. A/S Norproduct, f.
A/S Norfruit og f. A/S Dansk Holding & Forvalt
ning m. fl. ; censor v. købmandsskolerne og v.
mægleruddannelsen; udg. lærebog t. brug f. han
delsskoleundervisningen; dekoration: Fi.M.M.3.
Adr. Slotsalléen 9, Klampenborg.
Firma: A/S Beauvais, Lyngbyvej 97, Kbhvn. 0.

Nørgaard, Anders, slagtermester; f. 18/10 1904
i Øster Hurup, Ålborg amt, søn af gårdejer Niels
Nørgaard; g. 20/12 1931 m. Else N., f. Riis; etabl.
sig s. selvstændig slagtermester m. salg af kød
udelukkende fra vogn 1930, grundlagt nuværen
de slagterforretning — der sideløbende omfatter
slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri, salteri og
køleanlæg — i egen nyopført forretningsejendom
i Øster Hurup 1934; vareområde: kød og viktua
lier samt fjerkræ en detail; medl. af Als-Hurup
sogneråd, fl. a. tillidshverv.
Adr. Øster Hurup.
Firma: A. Nørgaard, Slagtermester, Øster
Hurup.
Nørgaard, Frederik Christian, slagtermester; f.
28/8 1913 i Vejle, søn af ejendomsmægler Chri
stian Marius Nørgaard; g. m. Else N., f. Storck
Henriksen; udd. h. slagtermester Heinrich Ro
sendahl, Vejle 1928-32, aflagt svendeprøve i Vejle
(meget godt og propert udført arbejde), frekven
teret Teknologisk Institut, Odense, svend bl. a.
på Vejle & Omegns Andels-Svineslagteri, Vejle
(ca. 13 år) og h. slagtermester Ejn. Christensen,
Vejle (ca. 8 år), forpagtet slagtermester Morten
Olsen’s forretning i Vejle — der sideløbende om
fatter pølsemageri — 1952; hobby: musik og lit
teratur.
Adr. Roarsvej 11, Vejle.
Firma: Fr. Nørgaard, Slagtermester, Vardevej
40, Vejle.
Nørgaard, Knud Gunner, slagtermester; f. 16/1
1917 i Lillevorde, Ålborg amt, søn af gårdejer
Lars Nørgaard; g. 14/5 1944 m. Ellen N., f. Bredgaard Petersen; udd. h. slagtermester Jørgen
Petersen, Stege 1933-37, svendebrev 1941, svend
1937-44, overtaget nuværende slagterforretning i
Als — der sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri og kogeri — 1944, flyttet forretningen t.
egen nyopført forretningsejendom i Als 1953;
vareområde: kød og viktualier en detail fra bu
tik og vogn samt kød en gros; driver sideløben
de handel m. slagtekvæg.
Adr. Als, Østjylland.
Firma: K. G. Nørgaard, Slagtermester, Als,
Østjylland.

Nørgaard, Leo Lindby, slagtermester; f. 7/5
1930 i Silkeborg, søn af slagtermester Jens
Oskar Nørgaard; g. 18/2 1951 m. Else N., f. Mik
kelsen; udd. dels h. slagtermester Ingemann
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K. G. Nørgaard
slagtermester
Als

L. L. Nørgaard
slagtermester
Lønstrup

F. Obling
slagtermester
Trædballe

Christensen, Bording 1944-46 og dels h. slagter
mester C. P. H. Gøttsche, Herning 1946-48, fre
kventeret Herning tekniske Skole, svend bl. a.
h. slagtermestrene Rasmus Nielsen, Hørning og
Rasmus Larsen, Gylling, etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Skovby, Østjylland 1953, over
taget nuværende slagterforretning i Lønstrup —
der omfatter butik og pølsemageri — 1956, ud
videt og moderniseret samme; medl. af best. f.
Lønstrup Borgerforening.
Adr. Lønstrup.
Firma: Lønstrup Slagterforretning v. Leo Nør
gaard, Lønstrup.

Nørgaard, N., stadsdyrlæge.
Adr. Thisted.
Nørregaard, S. A., direktør.
Firma: Fyns Andels-Fjerkræslagteri, Svend
borg.

Obling, Fedder, slagtermester; f. 1/4 1908 i
Frifelt, Haderslev amt, søn af slagtermester Hans
Peter Obling; g. 12/4 1936 m. Helga O., f. Beck;
udd. h. faderen 1922-26, svend h. slagtermestrene
S. Lorentzen, Hjordkær, Marburger, Sønderborg,
Mortensen, Bramminge og Schou, Ikast, over
taget slagtermester P. Fenger’s forretning i Ikast
1936 og slagtermester Chr. Høj’s forretning i
Tistrup 1938, overtaget nuværende slagterforret
ning i Trædballe pr. Vejle — der sideløbende
omfatter pølsemageri samt »kødtur« — 1950,
genn. årene moderniseret forretningen, bortforpagtet samme t. slagtermester Egon Mortensen,
Vejle 1951-56, drevet handel udelukkende m.
levende kreaturer i nævnte tidsrum; hobby: jagt.
Adr. Vardevej 147, Trædballe pr. Vejle.
Firma: Trædballe Slagterforretning v. F. Ob
ling, Vardevej 147, Trædballe pr. Vejle.
Odde, Arne Ejnar, slagtermester; f. 22/11 1918
i Kbhvn., søn af forgylder Ejnar Christian Odde;
g. 25/12 1941 m. Christine O., f. Sørensen; udd.
h. slagtermester M. Fischer, Haderslev, svende
prøve 1939, svend h. læremesteren, h. slagterme
ster Arno Thierbach, Valby (10 år) og i firmaet

A. E. Odde
slagtermester
Søborg

Gress-Pedersen, Kødbyen, Kbhvn., grundlagt
viktualieforretning i Ordrup 1948, grundlagt nu
værende slagter- og viktualieforretning i Gladsaxe 1955.
Adr. Buddinge Hovedgade 220, Søborg.
Firma: Arne Ejnar Odde, Slagter- & Viktualie
forretning, Buddinge Hovedgade 220, Søborg.

Ohlsen, Christian, slagtermester; f. 7/1 1907 i
Ulkebøl, Sønderborg amt, søn af baneformand
Hans Ohlsen; g. 27/9 1929 m. Johanne O., f.
Henne; udd. h. slagtermester Jansen, Sønderborg
1924-27, frekventeret Sønderborg tekniske Skole,
svend bl. a. på Sønderborg Slagteri, Sønderborg
(18 år), løst næringsbrev og etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Nordborg 1947, overtaget
nuværende moderne slagterforretning i Nord
borg — der omfatter butik og pølsemageri —
1953.
Adr. Storegade 23, Nordborg.
Firma: Chr. Ohlsen, Slagtermester, Storegade
23, Nordborg.
Ohm, Bernhard, slagtermester; f. 5/5 1904 på
Fejø, Maribo amt, søn af slagtermester Otto
Ohm; g. 30/5 1926 m. Johanne O., f. Ebbe; udd.
h. slagtermester L. P. Pedersen, Maribo 1918-22,
svendeprøve (Maribo), svend h. slagtermestrene
Brogaard og Bjerregaard — begge Nykøbing F.,
i kompagni m. broderen slagtermester Jørgen
Henrik Ohm overtaget slagtermester Hans Pe
dersen’s ejendom og forretning i Svendborg —
der er grundlagt af slagtermester Hans Rasmus
sen 1906 — 1927, erhvervet naboejendommen
1945; formd. f. Slagtermesterforeningen f. Svend
borg og Omegn 1937-47, skuemester v. svende
prøver s. 1929.
Adr. Kattesundet 6, Svendborg.
Firma: Torvets Kødudsalg v. Brdr. Ohm, Katte
sundet 6, Svendborg.
Ohm, Jørgen Henrik, slagtermester; f. 27/8
1905 på Fejø, Maribo amt, søn af slagtermester
Otto Ohm; g. 6/11 1934 m. Mari O., f. Hold; udd.
h. slagtermester L. P. Pedersen, Maribo 1919-22,
svendeprøve (Maribo), frekventeret Teknologisk
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B. Ohm
slagtermester
Svendborg

Instituts slagterkursus, Kbhvn. 1924, svend h.
læremesteren samt h. slagtermestrene A. Hansen,
Køge, Brogaard og Bjerregaard — begge Nykø
bing F., i kompagni m. broderen slagtermester
Bernhard Ohm overtaget slagtermester Hans Pe
dersen’s ejendom og forretning i Svendborg —
der er grundlagt af slagtermester Hans Rasmus
sen 1906 — 1927, erhvervet naboejendommen
1945; formd. f. Garderforeningen f. Svendborg
og Omegn s. 1954.
Adr. Fåborgvej 3, Svendborg.
Firma: Torvets Kødudsalg v. Brdr. Ohm, Katte
sundet 6, Svendborg.
Oldenburg, Christian Frederik, direktør; f.
25/8 1896 i Kobberup sogn, Viborg amt, søn af
forvalter Heinrich Christoffer Oldenburg; g. 9/7
1921 m. Ida O., f. Jørgensen; udd. s. kontorist
i Andelsselskabet Odense Eksportslagteri, Odense
— hvor Odense off. Slagtehuse havde t. huse t.
1927, på opfordring af slagtermestrene overtaget
ledelsen af de nye off. slagtehuse i Odense —
der foruden administrationsbygning omfatter 4
slagtehaller, stor svale- og salgshal, kørehal, for
kølerum og køleceller, trikinkontrol, tarmhuse,
hudesalteri, talgafdeling og sanitetsslagteri samt
laboratorium og lokaler f. mælkekontrollen f.
Odense by — 1927.
Adr. Rugårdsvej 60, Odense.
Firma: Odense off. Slagtehuse & Næringsmid
delkontrol A/S, Odense.

Oldenburg, Viggo Hermann, slagtermester; f.
12/6 1903 i Odense, søn af forvalter Heinrich
Christoffer Oldenburg; g. 28/10 1934 m. Anna
O., f. Jensen; udd. h. slagtermester Chr. Hansen,
Odense 1917-21, svendeprøve m. ros, svend h.
læremesteren og h. slagtermester Emil Hansen,
Odense, overtaget Odense Pølsefabrik’s detail
udsalg »Odin«, Odense f. egen regning 1931, af
hændet samme 1955, overtaget nuværende slag
terforretning i Odense efter slagtermester E.
Juul Henriksen 1957; medl. af best. f. Odense
Slagterlaug 1942-54; medl. af Odense lignings
kommission s. 1943.

Adr. Georgsgade 66, Odense.
Firma: Viggo Oldenburg, Slagtermester, Is
gårdsvej 27, Odense.

Olesen, Anders, slagtermester; f. 17/8 1902 i
Fredericia, søn af husmand Ole Olesen; g. 1/1
1927 m. Maria O., f. Johansen; udd. h. slagter
mester Robert Nielsen, Fredericia 1916-20, af
lagt svendeprøve i Fredericia (yderst tilfreds
stillende udført arbejde), svend h. slagtermester
Poul Jørgensen, Fredericia, etabi. sig s. selv
stændig slagtermester på 6’ Juli Vej, Fredericia
1922, erhvervet nuværende ejendom i Fredericia
og indrettet slagterbutik m. pølsemageri i samme
1947; formd. f. Fredericia Slagtermesterforening,
skuemester v. svendeprøver.
Adr. Nørrebrogade 12, Fredericia.
Firma: A. Olesen, Slagtermester, Nørrebrogade
12, Fredericia.

Olesen, Edvard, slagter; søn af slagtermester
Viggo Olesen; udd. dels i faderens slagterforret
ning i Stouby og dels h. slagtermester Chr. Eb
besen, Juelsminde.
Firma: Viggo Olesen, Slagterforretning, Stou
by.
Olesen, Kaj Marinus, slagtermester; f. 7/7 1924
i Borbjerg, Ringkøbing amt, søn af slagtermester
Jens Christian Olesen; g. 28/11 1949 m. Mary O.r
f. Bjerregaard; udd. dels h. faderen og dels h.
slagtermester Rasmus Nielsen, Hørning 1939-43,
frekventeret Holstebro tekniske Skole, svend h.
slagtermester Axel Hansen, Ry og i faderens
slagterforretning i Borbjerg, løst næringsbrev
og overtaget sidstnævnte — der omfatter butik,
pølsemageri og slagtehus — 1951, genn. årene
ombygget og moderniseret forretningen; kasse
rer i Vestjydsk Slagtermesterforening.
Adr. Borbjerg pr. Holstebro.
Firma: Kaj Olesen, Slagtermester, Borbjerg pr.
Holstebro.
Olesen, Karl Svend Aage Skou, slagtermester;
f. 12/8 1915 i Herning, søn af slagtermester Niels
Skou; g. 5/2 1955 m. Viola S., f. Forsmark-
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K. M. Olesen
slagtermester
Borbjerg

K. Olesen
slagtermestei’
Stouby

K. S. Aa. S. Olesen
slagtermester
Kjellerup

Poulsen; udd. h. slagtermestrene Brdr. Sørensen,
Silkeborg 1930-34, svendeprøve m. diplom fra
hudehandlerorganisationerne i Danmark 1934,
svend 1934-38, leder af pølsefabrikationen i fir
maet Carl Frederiksen & Søn, Roskilde 1938-44,
svend på forskellige konservesfabrikker 1944-54,
overtaget nuværende slagterforretning i Kjelle
rup — der er grundlagt 1926 og sideløbende om
fatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
1954; vareområde: kød og viktualier en detail;
faglærer v. Kjellerup tekniske Skole.
Adr. Østergade 9, Kjellerup.
Firma: Skou’s Slagterforretning, Nørregade 1,
Kjellerup.
Olesen, Karoline, slagtermester; f. i Rårup,
Vejle amt, datter af tækkemand Jens Vendelboe;
g. 7/5 1928 m. slagtermester Viggo Olesen (død
1954); efter ægtefællens død 1954 overtaget og
videreført dennes slagterforretning i Stouby —
der blev overtaget af ægtefællen 1928.
Adr. Stouby.
Firma: Viggo Olesen, Slagterforretning, Stou
by.

Olesen, Martin, slagtermester; f. 7/1 1920 i Thi
sted, søn af slagtermester Anders Olesen; g. 3/2
1946 m. Agnete O., f. Frost Pedersen; udd. i fa
derens slagterforretning i Thisted, svend i sam
me, overtaget forretningen 1950.
Adr. Vestergade 37, Thisted.
Firma: Martin Olesen, Slagtermester, Vester
gade 37, Thisted.
Olesen, Meiner, slagtermester; f. 11/2 1928 i
Borbjerg, Ringkøbing amt, søn af slagtermester
Jens Christian Olesen; g. 30/6 1951 m. Ellen O.,
f. Jacobsen; udd. dels h. slagtermester Axel
Hansen, Ry og dels h. faderen 1942-46, svende
brev 1946, svend 1946-51, overtaget nuværende
slagterforretning i Lem pr. Brodal — der side
løbende omfatter pølsemageri og røgeri — 1951,
opført nyt butikslokale og pølsemageri 1957;
vareområde: kød og viktualier en detail.

M. Olesen
slagtermester
Thisted

Adr. Lem pr. Brodal.
Firma: Lem Slagter- & Viktualieforretning v.
Meiner Olesen, Lem pr. Brodal.

Olesen, Ole, slagter; f. 13/11 1927, søn af slag
termester Anders Olesen; g. 7/11 1953 m. Kirsten
O., f. Haar; udd. i faderens slagterforretning i
Fredericia 1942-46, derefter medarbejder i sam
me.
Firma: A. Olesen, Slagtermester, Nørrebrogade
12, Fredericia.
Olesen, Thomas Nørgaard, slagtermester; f.
18/3 1926 i Hellevad, Hjørring amt, søn af slag
termester Mogens Olesen; g. 19/6 1949 m. Ebba
O., f. Hansen; udd. dels h. slagtermester Ras
mussen, Tårs og dels h. faderen 1940-44, frekven
teret de tekniske skoler i Dybvad og Sæby, som
19-årig optaget som kompagnon i faderens slag
terforretning i Dybvad (grundet faderens syg
dom), overtaget forretningen — der omfatter bu
tik og pølsemageri — f. egen regning 1949, genn.
årene ombygget og moderniseret samme; medl.
af best. f. Østvendsyssels Slagtermesterforening
og f. Dybvad Håndværker- og Borgerforening.
Adr. Jernbanegade 17, Dybvad.
Firma: Thomas Olesen, Slagterforretning, Jern
banegade 17, Dybvad.

Olesen, Viggo, slagtermester; f. 5/8 1903 i Vi
borg, søn af arbejdsmand Jens Olesen; g. 8/2
1931 m. Gerda O., f. Støttrup; udd. h. slagter
mester Niels Jensen, Viborg 1917-21, svendebrev
1921, svend 1921-37, grundlagt nuværende slag
terforretning i Viborg — der sideløbende om
fatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
1937; vareområde: kød og viktualier en detail;
driver sideløbende en gros slagtning t. Kbhvn. og
handel m. levende kvæg; medl. af best. f. Viborg
Slagtermesterforening 1940-51 og påny s. 1957,
formd. f. samme 1951-57; medl. af Odd-Fellow
Ordenen i Danmark.
Adr. Kildevej 8, Viborg.
Firma: V. Olesen, Slagtermester, Gravene 2r
Viborg.
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M. Olesen
slagtermester
Lem

T. N. Olesen
slagtermester
Dybvad

Aa. Olsen
slagtermester
Hundested

Olsen, Aage, slagtermester; f. 10/6 1916 i Ly
næs, Frederiksborg amt, søn af landpostbud An
ders Olsen; g. 15/9 1945 m. Edith O., f. Larsen;
udd. h. slagtermester Laur. Larsen, Lynæs 193135, svendebrev 1935, svend h. slagtermestrene
Cornelius Larsen, Hundested, Vald. Jørgensen,
Fredensborg, Oluf Olsen, Gilleleje og Rasmus
sen, Tølløse, etabi. sig s. selvstændig slagterme
ster i Hundested 1946, sideløbende indehaver af
pølsemageri og røgeri i Hundested.
Adr. Nørregade 94, Hundested.
Firma: Aage Olsen, Slagtermester, Nørregade
17, Hundested.
Olsen, Arne Helge, slagtermester, grosserer; f.
27/5 1919 i Køng sogn, Præstø amt, søn af slagter
Carl Otto Olsen; g. 1/6 1941 m. Else O., f. Peter
sen; udd. h. slagtermester Th. Ejberg, Vedbæk,
svend h. slagtermestrene H. Chr. Hansen, Kbhvn.
og Chr. Larsen’s Eftf., Rønnebæk, etabi. sig s.
selvstændig slagtermester i Grimstrup 1941, selv
stændig slagtermester i Næstved s. 1942, afhæn
det detailforretningen i Næstved t. broderen
slagtermester Kjeld Olsen 1950, driver fortsat
handel m. fedevarer og kød en gros.
Adr. Nygårdsvej 21, Næstved.
Firma: Helge Olsen, Slagtermester, Grosserer,
Brogade 4, Næstved.
Olsen, Arne Thorborg, slagtermester; f. 24/4
1909 i Arhus, søn af dyrlæge Peter Olsen; g. 18/5
1930 m. Irma T. O., f. Friedrichsen; udd. h. slag
termester Peter Sørensen, Horsens 1923-27, sven
deprøve m. ros (Horsens), svend h. slagtermester
Alf Henningsen, Horsens og mestersvend på Få
borg Kreaturslagteri, Fåborg (ca. 16 år), over
taget slagtermester Angelo Hansen’s forretning i
Fåborg — der sideløbende omfatter pølsemageri
— 1944, ombygget og moderniseret forretningen;
genn. en årrække medl. af best. f. Slagterme
sterforeningen f. Fåborg og Omegn, formd. f.
samme s. 1953.
Adr. Nørregade 5, Fåborg.
Firma: Thorborg Olsen, Slagtermester, Nørre
gade 5, Fåborg.

A. H. Olsen
slagtermester, grosserer
Næstved

Olsen, Axel Kaj, fabrikant; f. 16/5 1900 på
Frdbg., søn af viktualiehandler Jens Olsen; g.
20/4 1930 m. Else O., f. Nielsen; udd. h. faderen,
svend h. samme (ca. 10 år), selvstændig viktualie
handler s. 1929, grundlagt nuværende leverpo
stejfabrik i Kbhvn. 1936.
Adr. Falkoner Allé 19, Kbhvn. F.
Firma: Fabrikken »Ergo«, Kongshøjgade 3-5,
Kbhvn. V.

Olsen, Carl, slagtermester; f. 1/10 1919 i Ølgod,
Ribe amt, søn af slagtermester Just Marinus Ol
sen; g. 16/9 1946 m. Marie O., f. Mose; udd. i fa
derens slagterforretning i Ølgod 1934-38, fre
kventeret Ølgod tekniske Skole og Teknologisk
Institut, Kbhvn., svend i lærevirksomheden, løst
næringsbrev og optaget s. kompagnon i samme
— der omfatter butik og pølsemageri — 1954,
genn. årene ombygget og moderniseret forret
ningen.
Adr. Bjergegade 62, Ølgod.
Firma: J. M. Olsen & Søn, Slagterforretning,
Storegade 10, Ølgod.
Olsen, Carl Alfred, slagtermester; f. 30/7 1923 i
Høng, Holbæk amt, søn af slagtermester Alfred
Olsen; udd. dels h. faderen og dels h. broderen
slagtermester Vilh. Olsen, Kalundborg, svend i
slagteriudsalget i Silkeborg samt i Korsør, med
arbejder i faderens slagterforretning i Høng,
overtaget samme — der er grundlagt 1907 —
1947; medl. af best. f. Høng Handels-, Håndvær
ker- og Industriforening.
Adr. Hovedgaden 22, Høng.
Firma: C. Olsen, Slagtermester, Hovedgaden
22, Høng.
Olsen, Carl Oluf, slagtermester; f. 27/4 1910 i
Kbhvn., søn af staldmester Bengt Olsen; g. 20/4
1946 m. Ellen Evie O., f. Olsen; udd. h. slagter
mester Carl Nielsen, Kbhvn. 1924-29, svend h.
slagtermester Harry Meier, Valby 1935-37, over
taget læremesterens forretning i Kbhvn. — der
er grundlagt af slagtermester Joh. Schmidt 1881
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C. A. Olsen
slagtermester
Høng

E. Olsen
slagtermester
Solrød Strand

C. T. Olsen
slagtermester
Fåborg

E. G. Olsen
slagtermester
Helsingør

— 1937; medl. af best. f. Danske Slagtermestres
Landsforening 1940-55, sideløbende kongresmedl.
Adr. Vesterbrogade 128, Kbhvn. V.
Firma: Carl Olsen, Slagtermester, Vesterbro
gade 128, Kbhvn. V.

samme t. 1945, sen. indehaver af Kødbørsen,
Helsingør; medl. af best. f. Helsingør Slagter
mester- og Viktualiehandlerforening.
Adr. Sudergade 18, Helsingør.
Firma: Kødbørsen, Sudergade 18, Helsingør.

Olsen, Carl Thorvald, slagtermester; f. 30/4
1911 i Assens, søn af slagtermester Søren Olsen;
g. 29/5 1939 m. Anne Marie O., f. Rasmussen;
udd. i kolonial h. købmand Gorm Hansen, As
sens 1925-29, handelseksm. (Assens), kommis h.
købmand Plum, Assens (7 år), derefter ekspe
dient h. brødrene slagtermestrene Brdr. Olsen,
Assens, herunder erhvervet sig faglig kundskab
i slagtererhvervet samt frekventeret Teknolo
gisk Institut, Kbhvn., overtaget slagtermester
Emil Hansen’s forretning i Fåborg 1939, udvidet
og moderniseret samme — der sideløbende om
fatter pølsemageri — 1948, aflagt svendeprøve i
Fåborg (meget godt og propert udført arbejde)
1952; medl. af best. f. Slagtermesterforeningen f.
Fåborg og Omegn s. 1941 og f. Fåborg Borger
forening s. 1953; hobby: havebrug.
Adr. Østergade 5, Fåborg.
Firma: Carl Olsen, Slagter- & Pålægsforret
ning, Østergade 5, Fåborg.

Olsen, Ernst Viggo, slagtermester, musiker; f.
12/1 1904 i Akselholm, Holbæk amt, søn af land
mand, musiker Laur. Olsen; g. 5/10 1926 m. Helga
O., f. Olsen; udd. dels h. slagtermester Lars Jen
sen, Holbæk og dels h. slagtermester Vilh. Jen
sen, Jyderup 1918-22, svend h. slagtermester M.
Hansen, Mørkøv, drevet slagterforretning i Jy
derup 1925-28, overtaget nuværende slagteriud
salg i Kundby — der sideløbende omfatter pølse
mageri — 1944, ombygget og moderniseret sam
me.
Adr. Kundby pr. Sandby.
Firma: Ernst Olsen, Slagtermester, Kundby pr.
Sandby.

Olsen, Erik, slagtermester; f. 17/6 1917 i Viby,
Roskilde amt, søn af fodermester Valdemar Ol
sen; g. 15/11 1941 m. Agda Marie O., f. Hansen;
udd. h. slagtermester Aage Feigh, Køge 1932-36,
ansat bl. a. h. slagtermester Gunn. Jensen, Kød
børsen, Køge, på Nakskov Svineslagteri, Nak
skov og på Køge Andelsslagteris pølsemageri,
Køge, indehaver af nuværende slagterforretning
v. Solrød Strand — der sideløbende omfatter
pølsemageri — s. 1946.
Adr. Solrød Strand.
Firma: Erik Olsen, Slagtermester, Solrød
Strand.
Olsen, Ernst Gerner, slagtermester; f. 28/6 1914
i Køng sogn, Præstø amt, søn af slagter og han
delsmand Carl Olsen; g. m. Edith O., f. Lang
strup Petersen; overtaget slagtermester Chr.
Hansen’s forretning på Frdbg. 1938, indehaver af

Olsen, Frits, slagtermester; f. 24/6 1899 i Viskinge, Holbæk amt, søn af slagtermester O. H.
Olsen; g. 8/11 1925 m. Thyra O., f. Petersen; udd.
h. faderen, svend h. slagtermester Zøllner, Nør
rebro, Kbhvn., overtaget faderens slagterforret
ning i Svebølle 1933.
Adr. Svebølle.
Firma: Frits Olsen, Slagtermester, Svebølle.
Olsen, Frode Emil, slagtermester; f. 19/9 1918 i
Kalundborg, søn af slagtermester Peter Emil Ol
sen; g. 10/7 1948 m. Vera O., f. Hansen; udd. på
Kalundborg Andels-Svineslagteri’s pølsemageri,
Kalundborg 1933-37, i perioder ansat i lærevirk
somheden, ansat på Bogense Svineslagteri, Bo
gense 1943-45, iøvrigt ansat h. slagtermester
Børge Rasmussen, Kalundborg, overtaget fru
slagtermester Vestergaard’s forretning i Ka
lundborg 1949; medl. af best. f. Kalundborg og
Omegn’s Slagtermesterforening s. 1954.
Adr. Slagelsevej 64, Kalundborg.
Firma: Frode Olsen, Slagtermester, Slagelse
vej 64, Kalundborg.
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E. V. Olsen
slagtermester
Kundby

F. E. Olsen
slagtermester
Kalundborg

G. Olsen
slagtermester
Thurø

G. M. Olsen
slagtermester
Fredensborg

Olsen, Gunnar, slagtermester; f. 4/9 1906 på
Thurø, Svendborg amt, søn af slagtermester Ju
lius Olsen; g. 25/4 1936 m. Astrid O., f. Hansen;
udd. dels h. faderen 1923-25 og dels h. slagter
mester Vald. Pedersen, Vormark pr. Hesselager
1925-27, svend i faderens slagterforretning på
Thurø, overtaget samme — der er grundlagt af
faderen 1902 — 1936, ombygget og moderniseret
forretningen 1941 og 1953; hobby: fodbold, genn.
ca. 30 år medl. af best, og formd. f. Thurø Bold
klub.
Adr. Thurø.
Firma: G. Olsen, Slagtermester, Thurø.

Olsen, Hans Henrik Laurits, slagtermester; f.
9/4 1917 i Slagelse, søn af gårdejer Otto Olsen;
g. 1/11 1942 m. Grethe O., f. Hansen; udd. h.
slagtermester Frits Correll, Ringsted 1933-37,
svend h. læremesteren t. 1943, overtaget slagter
mester Aug. Andersen’s slagter- og viktualie
forretning i Ringsted — der sideløbende omfatter
slagtehus, pølsemageri og røgeri — 1943; næst
formd. i Ringsted og Omegns Slagtermesterfor
ening.
Adr. Møllegade 10, Ringsted.
Firma: Hans Olsen, Slagtermester, Sankt Hans
Gade 38, Ringsted.

Olsen, Gunnar Morten, slagtermester; f. 15/9
1913 i Fredensborg, Frederiksborg amt, søn af
slagtermester Morten Olsen; g. 12/3 1950 m. Ruth
O., f. Konradsen; udd. h. faderen 1927-31, svend
i Gilleleje, Torup og Holte, overtaget faderens
slagterforretning i Fredensborg — der er grund
lagt 1909 — 1939.
Adr. Jernbanegade 9, Fredensborg.
Firma: Morten Olsen, Slagtermester, Jernbane
gade 9, Fredensborg.

Olsen, Hans Peter, slagtermester; f. 3/9 1907 i
Brandstrup, Maribo amt, søn af slagtermester
Hans Peter Olsen; g. 8/5 1946 m. Ingrid O., f.
Olsen; udd. h. faderen 1922-26, derefter svend h.
samme, kompagnon h. faderen 1946-56, selvstæn
dig slagtermester i Brandstrup s. 1956.
Adr. Brandstrup pr. Vester Tirsted.
Firma: H. P. Olsen, Slagtermester, Brandstrup
pr. Vester Tirsted.

Olsen, Hans Christian, slagtermester; f. 12/3
1898 i Stege, søn af slagtermester Peter Olsen;
g. 6/5 1923 m. Johanne O., f. Koch Jeppesen; udd.
i faderens slagterforretning i Stege, overtaget
samme — der er grundlagt 1819 — 1923; tidl.
medl. af best. f. Møns Slagtermesterforening.
Firma: Brdr. Olsen, Slagterforretning, Store
gade 17, Stege.

Olsen, Hans Christian Jørgen, slagtermester;
f. 3/9 1922 i Rødovre, Kbhvn.s amt, søn af vogn
mand Harald Emil Olsen; g. 18/4 1953 m. Lillian
O., f. Nielsen; udd. h. slagtermestrene Wager og
R. Jacobsen, Søborg, ansat i Glostrup Brugsfor
ening, Glostrup 1939-54, overtaget slagtermester
Munksøe’s slagter- og viktualieforretning i Her
lev 1954.
Firma: Hans Olsen, Slagtermester, Herlev Ho
vedgade 62, Herlev.

Olsen, Jens Peder Johan Steffensen, slagter
mester; f. 20/6 1911 i Odense, søn af slagterme
ster Steffen Olsen; g. 5/11 1932 m. Karen S. O., f.
Jensen; udd. h. slagtermestrene Brdr. Andersen,
Odense 1925-29, aflagt svendeprøve, mestersvend
h. slagtermester Chr. Gjerdrum, Odense 1929-48,
i kompagni m. slagtermester Viggo Jensen over
taget sidstnævntes forretning — der er grund
lagt 1841 og er byens ældste slagterforretning —
1948.
Adr. Sofie Breums Vej 14 B, Odense.
Firma: Chr. Gjerdrum’s Eftf. v. Olsen & Jen
sen, Slagterforretning, Nørregade 18, Odense.

Olsen, Johan Oskar, slagtermester; f. 31/1 1915
på Læsø, søn af gårdejer Jesper Olsen; g. 22/8
1943 m. Ellen O., f. Svendsen; udd. i handel,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester 1946.
Adr. Kløvervej 39, Frederikshavn.
Firma: Oskar Olsen, Slagtermester, Kløver vej
39, Frederikshavn.
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H. H. L. Olsen
slagtermester
Ringsted

J. P. J. S. Olsen
slagtermester
Odense

J. O. Olsen
slagtermester
Frederikshavn

Olsen, Just Marinus, slagtermester; f. 16/9 1887
i Løgstør, søn af slagtermester Kresten Olsen;
g. 6/4 1919 m. Thea Marie O., f. Knudsen; op
rindelig udd. s. bager, sen. udd. s. slagter h. fa
deren, svend h. slagtermester Pacharzina, Es
bjerg, overtaget nuværende slagterforretning i
Ølgod 1914, optaget sønnen Carl Olsen s. kom
pagnon i samme 1954, genn. årene ombygget og
moderniseret forretningen; genn. en årrække
kasserer f. Ølgod off. Slagtehus & Eksportslag
teri A/S, Ølgod.
Adr. Storegade 10, Ølgod.
Firma: J. M. Olsen & Søn, Slagterforretning,
Storegade 10, Ølgod.
Olsen, Jørgen Holten, slagtermester; f. 23/10
1911 i Kbhvn., søn af slagtermester Christian
Olsen; g. 3/5 1936 m. Edith H. O., f. Johansen;
udd. i faderens slagterforretning i Arhus 1927-31,
svendebrev 1931, svend i lærevirksomheden 193141, bestyrer af samme f. moderen 1941-46, over
taget forretningen — der er grundlagt 1916 og
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1946; vareområde: kød og viktualier
en detail samt skibsproviantering m. leverancer
t. bl. a. Ø.K., D.F.D.S. og Rederiet Torm m. fl.
Adr. Akacievej 9, Risskov.
Firma: Jomsborg Kødudsalg v. J. H. Olsen,
Dynkarken 2, Arhus.
Olsen, Jørgen Thorborg, slagtermester; f. 31/12
1931 i Fåborg, søn af slagtermester Arne Thor
borg Olsen; g. 16/5 1953 m. Gerda T. O., f. Man
drup Larsen; udd. dels h. slagtermester Chr.
Petersen, Glamsbjerg 1945-47 og dels h. slagter
mester H. P. Skov, Vester Aby 1947-49, svende
prøve (Vester Aby), frekventeret Teknologisk
Institut, Kbhvn. 1951, svend h. faderen og h.
slagtermester Hansen, Vanløse, overtaget slag
termester Hulegaard Christensen’s forretning i
Hårby — der sideløbende omfatter pølsemageri
— 1957.
Adr. Algade 21, Hårby.
Firma: Thorborg Olsen, Slagtermester, Algade
21, Hårby.

J. H. Olsen
slagtermester
Arhus

Olsen, Karl Peter, slagtermester; f. 2/6 1913 i
Sandvig, søn af stenhugger Karl Peter Olsen;
g. 30/7 1938 m. Ebba O., f. Ipsen; udd. h. slagter
mester Ejner Sjølander, Rønne, svendebrev 1931,
svend bl. a. på Bornholms Andels-Svineslagteri,
Rønne (10 år), etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Rønne 1955.
Adr. Nørregade 4-6, Rønne.
Firma: Karl Olsen, Slagtermester, Nørregade
4-6, Rønne.

Olsen, Kjeld, slagtermester; f. 29/4 1925 i Svinø,
Præstø amt, søn af slagter Carl Otto Olsen; g.
22/3 1950 m. Inge O., f. Schrader; udd. i Kbhvn.
og Lillerød samt h. brødrene slagtermestrene
Helge Olsen, Næstved og Gerner Olsen, Hel
singør, ansat i en gros firmaerne Christoffersen
& Dehn og Schaub & Co., Kødbyen, Kbhvn.,
overtaget broderen slagtermester Helge Olsen’s
forretning i Næstved 1950; medl. af best. f.
Næstved og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Grundtvigsvej 15, Næstved.
Firma: Brogades Kødudsalg, Brogade 4, Næsttved.
Olsen, Lars Christian Edvin, slagtermester,
kreaturhandler; f. 12/9 1916 i Vester Aby sogn,
Svendborg amt, søn af slagtermester Laurits A.
Olsen; slagter og kreaturhandler.
Adr. Mynderup pr. Vester Skerninge.
Firma: Chr. Olsen, Slagtermester & Kreatur
handler, Mynderup pr. Vester Skerninge.
Olsen, Laurits Annanias, slagtermester; f. 13/1
1884 i Hundstrup, Svendborg amt, søn af handels
mand Rasmus Olsen; g. 1911 m. Anna Sofie O.,
f. Hansen; udd. h. slagtermester P. Worm, Tå
singe 1901-06, svend h. slagtermester Hans Ras
mussen, Svendborg, overtaget nuværende slag
terforretning i Pejrup — der omfatter landhan
del og handel m. levende kreaturer — 1911, genn.
31 år drevet torvehandel i Svendborg.
Adr. Pejrup.
Firma: L. A. Olsen, Slagtermester, Pejrup.
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L. C. E. Olsen
slagtermester,
kreaturhandler
Mynderup

N. O. Olsen
slagtermester
Svendborg

N. E. Olsen
slagtermester
Roskilde

O. A. Olsen
slagtermester
Svendborg

Olsen, Laurits Peter, slagtermester; f. 9/9 1897
i Esbjerg, søn af slagtermester Laurits Peter Ol
sen; g. 26/11 1924 m. Hertha O., f. Frost; udd.
dels h. faderen og dels h. slagtermester Carl
Jensen, Alborg 1912-16, svend 1916-24, grundlagt
nuværende slagterforretning i Alborg — der side
løbende omfatter pølsemageri, kogeri og røgeri
— 1924; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Hobrovej 36, Alborg.
Firma: L. P. Olsen, Kød- & Pålægsforretning,
Hobrovej 36, Ålborg.

beling Andersen, Odense, overtaget slagterme
ster Mortensen’s forretning i Odense 1933, af
hændet samme 1955, overtaget nuværende slag
terforretning i Svendborg 1957, sideløbende over
taget Viktualieforretningen & Charkuteriet »Lucullus«, Svendborg 1957, optaget sønnen Olaf An
ders Olsen s. kompagnon i forretningen s. å.
Adr. Kobberbæksvej 65, Svendborg.
Firma: Niels Olsen, Slagtermester, Sankt Jør
gens Vej 14, Svendborg og Viktualieforretningen
& Charkuteriet »Lucullus«, 5’Maj Plads, Svend
borg.

Olsen, Morten, slagtermester; f. 1/6 1899 i Starup sogn, Vejle amt, søn af husmand Ludvig
Olsen; g. 1927 m. Edith O., f. Jensen (død 1941),
g. 1947 m. Else O., f. Jørgensen; udd. h. slagter
mester Chr. Mortensen, Kolding 1914-18, påbe
gyndt handel fra trug 1920, etabi. sig s. selv
stændig slagtermester i Vejle 1923, indehaver af
slagterforretning på Vardevej, Vejle s. 1934,
bortforpagtet samme t. slagtermester Fr. Nør
gaard 1952.
Adr. Vardevej 40, Vejle.
Firma: Morten Olsen, Slagtermester, Vardevej
40, Vejle.

Olsen, Olaf Anders, slagtermester; f. 31/7 1934
i Odense, søn af slagtermester Niels Oluf Olsen;
udd. i faderens slagterforretning i Odense 194953, svendeprøve (Odense), svend h. læremesteren,
optaget s. kompagnon i faderens slagterforret
ning i Svendborg 1957.
Firma: Niels Olsen, Slagtermester, Sankt Jør
gens Vej 14, Svendborg og Viktualieforretningen
& Charkuteriet »Lucullus«, 5’Maj Plads, Svend
borg.

Olsen, Niels Erik, slagtermester; f. 27/5 1911 i
Idestrup, Maribo amt, søn af smed Carl Olsen;
g. 17/4 1937 m. Erna O., f. Ankjærgaard; udi. h.
slagtermester Johs. Petersen, Slagelse 1931, an
sat på Ringsted Konservesfabrik, Ringsted (6 år)
og på Konservesfabrikken D.A.K., Roskilde (10
år), etabi. sig s. selvstændig slagtermester i Ros
kilde 1946.
Adr. Præstemarksvej 54, Roskilde.
Firma: Erik Olsen, Slagtermester, Præste
marksvej 54, Roskilde.
Olsen, Niels Oluf, slagtermester; f. 18/6 1910 i
Odense, søn af slagtermester, kreaturhandler
Olaf Anders Olsen; g. 17/9 1932 m. Mauda O., f.
Hermansen; udd. h. slagtermester Hans Rasmus
sen, Odense 1924-28, aflagt svendeprøve i Odense
(særdeles godt og propert udført arbejde), svend
på Odense Eksportslagteri, Odense, på Odense
off. Slagtehuse, Odense og h. slagtermester Ne-

Olsen, Ove, slagtermester; f. 29/6 1908 i Nykø
bing F., søn af slagtermester Marinus Olsen;
udd. h. slagtermester Em. Bjerregaard, Nykø
bing F., svend h. slagtermestrene Brdr. Soelberg, Vordingborg og i Lolland-Falsters AndelsSvineslagteri’s udsalg, Nykøbing F., etabi. sig s.
selvstændig slagtermester i Nykøbing F. 1946.
Adr. Østre Allé 39, Nykøbing F.
Firma: O. Olsen, Slagtermester, Østre Allé 36,
Nykøbing F.
Olsen, Poul, afdelingsdyrlæge; f. 5/5 1892 på
Frdbg., søn af købmand Lars Olsen; g. 18/11
1918 m. Gerda O., f. Indslev; student (Frdbg.
Gymnasium) 1910, dyrlægeeksm. 1915, reserve
dyrlæge i hæren t. 1916, derefter assistent h.
dyrlæge Indslev, Christianshavn, kompagnon h.
samme 1920, selvstændig praktiserende dyrlæge
på Amager 1922, assisterende dyrlæge v. Kbhvn.s
off. Torve- og Slagtehaller, Kbhvn. 1921, em
bedsdyrlæge v. Direktoratet f. Kbhvn.s Torve
væsen og Slagtehaller, Kbhvn. 1950, afdelings-
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P. Olsen
slagtermester
Skamstrup

W. Olsen
slagtermester
Middelfart

V. O. Olsen
slagtermester
Kbhvn. N.

dyrlæge (domæne: flæskehallerne) 1956; tilsyns
førende dyrlæge f. sundhedskommissionerne i
Tårnby-Kastrup og St. Magleby kommuner s.
1950; studierejser t. veterinærskoler i Holland,
Schweiz og Tyskland 1922; specialuddannelse i
bakteriologi og bakteriologisk kødkontrol samt i
patologi (specielt vævsundersøgelse); genn. en
årrække censor v. dyrlægeeksm. på Den kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole, Kbhvn.; genn.
en årrække medl. af Husdyrvoldgiftsretten f.
Kbhvn., i 1 periode formd. f. samme; revisor i
Den danske Dyrlægeforening, forretningsfører f.
Dyrlægernes Syge- og Begravelseskasse, tidl.
medl. af best. f. Kbhvn.s Dyrlægeselskab.
Adr. Svinget 12, Kbhvn. S.
Institution: Direktoratet f. Kbhvn.s Torve
væsen og Slagtehaller, Flæsketorvet 87, Kød
byen, Kbhvn. V.
Olsen, Poul, slagtermester; f. 17/5 1922 i Næs
tved, søn af slagtermester Lars Peter Olsen; g.
7/11 1948 m. Inger Margrethe O., f. Nielsen;
udd. h. slagtermester Martin Jensen, Herlufmagle 1936-40, svend h. slagtermester Kaj Niel
sen, Næstved 1940-41 og h. slagtermester Jens
Mortensen, Vetterslev 1941-43, iøvrigt svend h.
slagtermester Martin Larsen, Julebæk, overtaget
slagtermester Simoni Jensen’s forretning i
Skamstrup 1955.
Adr. Skamstrup pr. Mørkøv.
Firma: Poul Olsen, Slagtermester, Skamstrup
pr. Mørkøv.

Olsen, Søren Charles Peter, slagtermester; f.
11/5 1907 i Slagelse, søn af restauratør Søren Ol
sen; g. m. Ingrid O., f. Madsen; udd. h. slagter
mester Nie. Hansen, Slagelse 1921-25, ansat h.
slagtermester Th. Nielsen, Slagelse 1925-28 og på
Slagelse Andelsslagteri, Slagelse 1928-38, drevet
slagter- og viktualieforretninger i Slagelse 193857, grundlagt nuværende slagter- og viktualie
forretning i Glostrup 1957.
Adr. Hegnet 1, Glostrup.
Firma: S. Olsen, Slagtermester, Hovedvejen
68, Glostrup.

P. E. Omel
slagtermester
Lyngby

Olsen, Viggo Oluf, slagtermester; f. 4/11 1898
i Kbhvn., søn af regimentsmusiker Oluf Alfred
Olsen; g. 8/11 1933 m. Hilma O., f. Fessel; udd.
h. slagtermester B. Pedersen, Valby, svende
prøve 1917, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Valby 1946, indehaver af nuværende
slagterforretning i Kbhvn. s. 1953.
Adr. Hornbækgade 11, Kbhvn. N.
Firma: Viggo Olsen, Slagtermester, Stefans
gade 51 A, Kbhvn. N.
Olsen, Vilhelm, slagtermester; f. 23/8 1910 i
Høng, Holbæk amt, søn af slagtermester Alfred
Olsen; g. 22/11 1936 m. Agnes O., f. Christen
sen; udd. dels h. faderen og dels h. slagter
mester Jørgen Jørgensen, Ulbølle, Fyn, svend
bl. a. i Skelskør, Korsør og Haslev, overtaget
slagtermester Ove Jørgensen’s forretning i Ka
lundborg 1937; tidl. næstformd. i Kalundborg og
Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Skibbrogade 33, Kalundborg.
Firma: Vilh. Olsen, Slagtermester, Skibbro
gade 33, Kalundborg.
Olsen, Werner, slagtermester; f. 16/7 1914 i
Gamborg, Odense amt, søn af bestyrer Niels
Peter Olsen; g. 4/8 1946 m. Karen O., f. Niel
sen; udd. h. slagtermester Thorkild Andersen,
Kauslunde 1928-32, svend h. slagtermestrene Chr.
Pedersen og Aage Andersen — begge Middelfart
samt h. læremesteren, overtaget nuværende
slagterforretning i Middelfart 1946, udvidet og
moderniseret det t. forretningen hørende pølse
mageri 1957; hobby: fiskeri.
Adr. Knorregade 34, Middelfart.
Firma: Werner Olsen, Slagtermester, Knorre
gade 34, Middelfart.

Olsen, Willy Erik Orla, slagtermester; f. 15/10
1911 i Sankt Jørgensbjerg, Roskilde amt, søn af
snedkermester Birger Olsen; g. 1936 m. Karen
O., f. Nielsen; udd. h. slagter og viktualie
handler Vald. Andersen, Roskilde 1927-31, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Glostrup 1943.
Firma: Glostrup Kødforsyning, Hovedvejen
107, Glostrup.
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H. Oschätzchen
grosserer
Arhus

B. A. Ottesen
slagtermester
Morup Mølle

E. Ottesen
slagtermester, eksportør
Tved

Omel, Paul Ebbe, slagtermester; f. 9/8 1921 i
Sværdborg, Præstø amt, søn af murermester
Erik Hansen; g. 25/5 1947 m. Tony Jytte O., f.
Hansen; udd. h. svigerfaderen slagtermester Hel
mer Hansen, Køge, etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Gladsakse 1951.
Adr. Lyngparken 28, Lyngby.
Firma: Paul Omer, Slagtermester, Gammelmosevej 121, Lyngby.
Oschätzchen, Helmuth, grosserer; f. 27/8 1911
i Odense, søn af grosserer Kurt Willy Oschätz
chen; g. 29/12 1937 m. Rigmor O., f. Andersen;
udd. i faderens virksomhed i Arhus 1925-29, an
sat i samme m. beskæftigelse v. rensning og
sortering af tarme o. s. v. 1929-41, overtaget
virksomheden — der er grundlagt af faderen 1919
og omfatter en gros salg af tarme og krydderier
— 1941.
Adr. Søndre Ringgade 10, Arhus.
Firma: W. Oschätzchen, Tarmhandel, Arhus
off. Slagtehus, Arhus — Kontor & Ekspedition:
Strandvejen 5, Arhus.
Ottesen, Bjarne Anker, slagtermester; f. 13/3
1920 i Nørre Nissum, Ringkøbing amt, søn af
landmand Søren Lauritz Ottesen; g. 1/5 1951 m.
Ella O., f. Nielsen; udd. på Lemvig AndelsSvineslagteri, Lemvig 1944-49, genn. 3 år ansat
på Lemvig Destruktionsanstalt, Lemvig, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Morup Mølle
1952.
Adr. Morup Mølle pr. Bedsted, Thy.
Firma: Bjarne Ottesen, Slagtermester, Morup
Mølle pr. Bedsted, Thy.
Ottesen, Ejnar, slagtermester, kreaturhandler;
f. 7/2 1901 i Refsvindinge, Svendborg amt, søn af
slagtermester, kreaturhandler Hans Peter Otte
sen; g. 1932 m. Erna O., f. Andersen; udd. h.
faderen, påbegyndt torvehandel og handel fra
vogn i Refsvindinge og opland 1925, udelukken
de drevet handel m. levende kreaturer s. 1935.
Adr. Kogsbølle pr. Nyborg.
Firma: Ejnar Ottesen, Kreaturhandler, Kogs
bølle pr. Nyborg.

P. B. Ottesen
slagtermester
Skagen

Ottesen, Emil, slagtermester, eksportør; f. 9/4
1904 i Kværndrup, Svendborg amt, søn af slag
termester, kreaturhandler Christian Ottesen; g.
19/5 1934 m. Karen O., f. la Cour; udd. h. slag
termester Madsen, Vejstrup 1918-22, svendeprø
ve (Svendborg), frekventeret Teknologisk Insti
tut, Kbhvn. 1933, svend h. læremesteren, påbe
gyndt land- og kreaturhandel i Tved pr. Svend
borg 1930, overtaget slagtermester Th. Christen
sen’s forretning i Tved — der sideløbende om
fatter pølsemageri — 1938, sideløbende opkøber
f. Oxexport s. 1955; medl. af best. f. Slagter
mesterforeningen f. Svendborg og Omegn s.
1947, formd. f. Svendborg Slagterstiftelse, Svend
borg.
Adr. Tved pr. Svendborg.
Firma: Tved Slagterforretning v. Emil Otte
sen, Tved pr. Svendborg.

Ottesen, Poul Børge, slagtermester; f. 17/1
1915 i Kbhvn.; g. 26/4 1936 m. Agnete O., f. An
dersen; udd. h. slagtermester J. P. Jensen, Ska
gen 1929-33, svend h. slagtermester N. J. Niel
sen, Brønderslev (ca. 3 år), etabl. sig s. selv
stændig slagtermester 1951; medl. af best. f. Fre
derikshavn og Omegns Slagtermesterforening s.
1957.
Adr. Markvej 36, Skagen.
Firma: Poul Ottesen, Slagtermester, Markvej
36, Skagen.
Otto, Henry, slagtermester.
Firma: H. Otto, Slagterforretning, Istedgade
58, Kbhvn. V.
Otto, Svend, slagtermester; f. 6/5 1899 i Hol
bæk, søn af kleinsmed Julius Otto; g. 10/11 1923
m. Anna O., f. Madsen; udd. h. slagtermester
Niels Plambech, Holbæk 1914-18, svend i Alborg,
Haslev, Gørlev og Holbæk, overtaget det davæ
rende slagteriudsalg i Svinninge 1931.
Adr. Svinninge.
Firma: Svend Otto, Slagtermester, Svinninge.

Outzen, Johannes, slagtermester; f. 29/4 1914 i
Varde, søn af vognmand Otto Outzen; g. 6/5 1945
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S. Otto
slagtermester
Svinninge

J. A. F. Ovesen
slagtermester
Risskov

R. Overgård
slagtermester
Nørre Nebel

m. Gerda O., f. Andersen; udd. h. slagtermester
Chr. Pedersen, Varde 1928-32, frekventeret Var
de tekniske Skole og Teknologisk Institut,
Kbhvn., svend bl. a. h. slagtermestrene Mikkel
sen, Tarm og Oksbøl og Aage Nielsen, Kolding,
løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig
slagtermester i Varde 1936, drevet slagterforret
ning i Smedegade, Varde 1936-39, på Stausvej,
Varde 1939-57 og i Østergade, Varde s. 1957;
skuemester i Varde og Omegns Slagtermester
forening.
Adr. Østergade 22, Varde.
Firma: Johs. Outzen, Slagterforretning, Øster
gade 22, Varde.

Overgård, Regnar, slagtermester; f. 30/9 1929
i Sønder Bork, Ringkøbing amt, søn af slagter
mester Søren Overgård; g. 13/6 1953 m. Marie
O., f. Jepsen; udd. h. slagtermester Otto Vestergaard, Nørre Nebel 1944-48, frekventeret Nørre
Nebel tekniske Skole, svend bl. a. h. læremeste
ren, h. slagtermester Breme Hansen, Nørre Lyndelse, på Odense Eksportslagteri og h. slagter
mester S. Vestergaard, Borris, løst næringsbrev
og forpagtet nuværende slagterforretning i Nør
re Nebel — der omfatter butik, pølsemageri og
slagtehus — 1953, genn. årene ombygget og mo
derniseret samme.
Adr. Bredgade 52, Nørre Nebel.
Firma: Regnar Overgård, Slagterforretning,
Bredgade 52, Nørre Nebel.
Ovesen, Helge Walther, slagtermester; f. 21/10
1917 i Hellerup, Kbhvn.s amt, søn af fuldmægtig
Ernst Ovesen; g. 8/2 1942 m. Grethe O., f. Peter
sen; udd. h. slagtermester Vald. Petersen,
Kbhvn., svendeprøve 1936, ansat v. Kbhvn.s off.
Slagtehuse, Kbhvn. (ca. 10 år), etabi. sig s. selv
stændig slagtermester i Smidstrup pr. Gilleleje
1947, indehaver af nuværende slagterforretning
i Kbhvn. s. 1952.
Adr. Manøgade 2, Kbhvn. 0.
Firma: Helge Ovesen, Slagtermester, Vennemindevej 2, Kbhvn. 0.

38

R. E. Ovesen
slagtermester
Århus

Ovesen, Jens Anton Fangel, slagtermester; f.
21/5 1910 i Vejlby, Arhus amt, søn af kreatur
handler Peter Fangel Ovesen; g. 14/7 1931 m.
Valborg F. O., f. Petersen; udd. h. slagtermester
L. Ovesen, Risskov 1924-28, svendebrev 1928,
svend h. slagtermester Carl Christensen, Risskov
1928-31, etabi. sig s. selvstændig slagtermester
m. salg af kød fra hestevogn i Risskov 1931,
overtaget nuværende slagterforretning i Risskov
— der er grundlagt af onkelen 1928 — 1936;
vareområde: kød og viktualier en detail; leve
randør t. hoteller og restaurationer.
Adr. Nordre Strandvej 28, Risskov.
Firma: J. Fangel Ovesen, Slagterforretning,
Nordre Strandvej 28, Risskov.
Ovesen, Rudolf Emil, slagtermester; f. 12/2
1903 i Arhus, søn af slagtermester Rudolf Ove
sen; g. 19/11 1931 m. Ilse O., f. Alfs; udd. i han
del, ophold i U.S.A. 1923-25 og i Hamburg 192531, ansat i nuværende virksomhed i Arhus —
der er grundlagt af faderen 1897 og indehavedes
af broderen slagtermester Anton Ovesen 191745 — 1931, prokurist i samme 1938, efter brode
rens død og virksomhedens omdannelse t. aktie
selskab direktør f. samme 1945; vareområde:
kød og viktualier en detail samt fabrikation og
handel en gros; næstformd. f. Slagtermestrenes
Produktforening, Arhus og f. Arhus Slagtermesterforening’s Tarmrenseri, Århus.
Adr. Guldsmedgade 4, Arhus.
Firma: Anton Ovesen A/S, Slagterforretning
& Pølsefabrik, Guldsmedgade 4, Arhus.

Oxenbøll, Chr., slagtermester; f. 27/6 1883 i
Starkstrup, Thisted amt, søn af brolægger Peter
Oxenbøll; g. 18/5 1909 m. Inger O., f. Madsen;
udi. h. slagtermester J. P. Christensen, Hørdum
1901, etabi. sig s. selvstændig slagtermester i
Snedsted 1908, selvstændig slagtermester i Hu
rup, Thy 1911-39 og i Bedsted, Thy 1939-54; genn.
en årrække formd. f. Sydthy Slagtermesterfor
ening, æresmedl. af samme s. 1954.
Adr. Bedsted, Thy.
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C. Oxenbøll
slagtermester
Bedsted

slagtermester
Brovst

slagtermester
Varde

Oxhøj, Paul, overdyrlæge; f. 7/10 1911 på
Frdbg., søn af hospitalsforvalter Hans Christian
Oxhøj; g. 18/2 1939 m. Else Birgitte O., f. Jo
hannsen; student (Roskilde Katedralskole) 1932,
veterinæreksm. 1938, assistent v. laboratoriet f.
fjerkræundersøgelse, Kbhvn. 1939, assistent v.
mejeri- og slagterilaboratoriet m. undersøgelse
af kødkonserves s. speciale 1939-42, reservedyr
læge v. Viborg Levnedsmiddelkontrol, Viborg
1942-46, dyrlæge v. Kbhvn.s sundhedskommission’s laboratorium, Kbhvn. 1947-48, overdyr
læge v. Horsens Levnedsmiddelkontrol, Horsens
1948; formd. f. Horsens og Omegns Dyrlæge
forening 1949-55.
Adr. Mågevej 1, Horsens.
Firma: Horsens Levnedsmiddelkontrol, Hor
sens.
Paarup, Osvald, direktør; f. 23/4 1907 i Gyl
ling, Skanderborg amt, søn af redaktør Laust
Nielsen; g. 23/5 1931 m. Aase P., f. Rasmussen;
realeksm. (Holstebro), udd. i handel indenfor
andelsbevægelsen først i foderstof- og ægbran
chen og sen. indenfor eksportsvineslagterierne,
ansat på Morsø Andelsslagteri, Nykøbing M.
1927, bogholder på Thisted Andels-Svineslagteri,
Thisted 1930, direktør f. Bogense Andels-Svine
slagteri, Bogense 1937, f. Skive Andelsslagteri,
Skive 1947 og f. Andelsselskabet Odense Eks
portslagteri, Odense — der omfatter eksport af
bacon og konserves t. såvel europæisk s. over
søisk marked, stort hjemmesalg t. slagtere i
Odense og opland samt egne detailudsalg i
Odense — 1951, sideløbende direktør f. Odense
Eksportslagteri’s Destruktionsantalt, Assens;
hobby: havebrug og fjerkræ.
Adr. Langelinie 173, Odense.
Firma: Andelsselskabet Odense Eksportslagte
ri, Rugårdsvej 5, Odense.
Pacharzina, Max Thorvald, slagtermester; f.
28/11 1896 i Esbjerg, søn af slagtermester Frantz
Pacharzina; g. 4/12 1923 m. Margrethe P., f.
Jacobsen; svend bl. a. i Tyskland og Østrig,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Hørs

slagtermester
Lemvig

holm, i perioder indehaver af 4-5 filialer, grund
lagt nuværende slagterforretning i Kbhvn. 1938.
Adr. Sortedam Dossering 91, Kbhvn. 0.
Firma: Max Pacharzina, Slagtermester, Øster
brogade 64, Kbhvn. 0.
Pallesen, Reinhard Christian, slagtermester; f.
3/3 1912 i Torslev, Hjørring amt, søn af gård
ejer Jørgen Pallesen; g. 14/4 1949 m. Anne Lis
beth P., f. Bjerregaard; udd. h. slagtermester
Mortensen, Brovst 1939-43, frekventeret Brovst
tekniske Skole, svend og sen. bestyrer i lære
virksomheden, overtaget samme — der omfatter
butik, pølsemageri og slagtehus — 1947, genn.
årene ombygget og moderniseret forretningen.
Adr. Østergade 8, Brovst.
Firma: Brovst Slagterforretning v. R. Palle
sen, Østergade 8, Brovst.

Paludan-Nielsen, O., stadsdyrlæge.
Adr. Vordingborg.

Parbst, Leif Preben Jørgen, slagtermester; f.
9/10 1917 i Kbhvn., søn af slagtermester Lars
Jørgensen Parbst; g. 13/1 1944 m. Inger P., f.
Michelsen; overtaget faderens slagterforretning i
Skovshoved 1948.
Adr. Jensløvs Tværvej 4, Charlottenlund.
Firma: P. Parbst, Slagtermester, Strandvejen
279, Skovshoved pr. Charlottenlund.
Parelius, Ernst, eksportør; f. 27/10 1911 i Hor
sens, søn af eksportør Carl Parelius; udd. s.
slagter i Lübeck, sen. udd. i eksportforretning
h. faderen, ansat h. eksportør Henrik Persmann,
Antwerpen, statsopkøber i Danmark 1942-50,
grundlagt nuværende eksportforretning i Åben
rå — der omfatter eksport af levende og slag
tede kreaturer samt levekvæg t. bl. a. Italien,
Tyskland, Sverige, Afrika og Asien — 1950;
næstformd. i Dansk Eksportør- og Kødgrossistforening, medl. af best. f. Den europæiske Kreaturhandlerforening.
Adr. Reberbanen 41, Åbenrå.
Firma: E. Parelius, Eksportør, Skibbroen 26,
Åbenrå.
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Aa. L. C. Pedersen
slagtermester
Alborg

A. Pedersen
slagtermester
Bred

A. Pedersen
slagtermester
Østrup

Paulsen, Heinrich Vishof, slagtermester; f. 12/9
1904 i Varde, søn af slagter Hans Paulsen; g. 12/4
1932 m. Ketty P., f. Christensen; udd. h. slagter
mester Haulrich, Varde 1918-22, svend bl. a. h.
slagtermestrene Sørensen, Holsted og Pedersen,
Struer samt i A/S Varde Svineslagteri, Varde,
løst næringsbrev og overtaget nuværende slag
terforretning i Varde — der omfatter butik og
pølsemageri — 1932, genn. årene ombygget og
moderniseret samme; genn. en årrække medl. af
best. f. Varde og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Nørregade 20, Varde.
Firma: Heinrich Paulsen, Slagtermester,
Nørregade 20, Varde.
Pedersen, Aage, slagtermester; f. 21/9 1912 i
Vestenskov, Maribo amt, søn af gårdejer Peter
Christian Pedersen; g. 30/10 1937 m. Alice P., f.
Due; udd. h. slagtermester L. P. Petersen, Mari
bo 1928-32, svendeprøve m. ros (Maribo), svend
i Rungsted, Maribo, Nykøbing F., Stubbekøbing
og Kolding, overtaget slagtermester Madsen’s
forretning i Kolding — der sideløbende omfat
ter pølsemageri — 1938, erhvervet den t. forret
ningen hørende ejendom samt moderniseret sam
me 1943; revisor i Slagtermesterforeningen f.
Kolding og Omegn; hobby: jagt.
Adr. Låsbygade 22, Kolding.
Firma: Aage Pedersen, Slagtermester, Låsby
gade 22, Kolding.

Pedersen, Aage, slagtermester; f. 12/8 1925 i
Lemvig, søn af arbejdsmand Ole Pedersen; g.
14/4 1949 m. Inga P., f. Tøt; udd. h. slagter
mester Chr. Christensen, Lemvig 1941-45, sven
deprøve m. sølvmedaille, svend i A/S Lemvig
Svineslagteri’s udsalg, Lemvig (3 år) og h. slag
termester N. C. Christensen-Houstoer, Lemvig
(2 år), løst næringsbrev og overtaget nuværende
slagterforretning i Lemvig — der omfatter bu
tik og pølsemageri — 1952, genn. årene ombyg
get og moderniseret samme.
Adr. Veibelsgade 5, Lemvig.
Firma: Aage Pedersen, Slagtermester, Veibels
gade 5, Lemvig.

B. Pedersen
slagtermester
Marielyst

Pedersen, Aage Arndt, slagtermester, pølse
fabrikant; f. 18/4 1914 i Hørning, Skanderborg
amt, søn af slagtermester, pølsefabrikant Peter
Andreas Pedersen; g. 1/5 1942 m. Doris P., f.
Hansen; udd. dels i faderens slagterforretning i
Voerladegård og dels h. slagtermester S. Chr.
Jensen, Bjerringbro 1930-34, svendebrev 1934,
svend 1934-36, optaget s. kompagnon i nuværen
de virksomhed i Århus — der er grundlagt af
faderen 1935 og omfatter fabrikation og en gros
salg af pølser og fedevarer samt røgning f.
fremmed regning — 1936.
Adr. Stadion Allé 24, Århus.
Firma: P. A. Pedersen & Søn, Pølsefabrikr
Guldsmedgade 36, Århus.

Pedersen, Aage Lars Christian, slagtermester;:
f. 10/5 1898 i Skjern, Ringkøbing amt, søn af'
baneformand Peder Pedersen; g. 17/12 1922 m.
Alma P., f. Nielsen; etabl. sig s. selvstændig
slagter og viktualiehandler i Sølyst pr. Ålborg:
1926, overtaget nuværende slagterforretning i
Ålborg 1928; vareområde: kød og viktualier en.
detail.
Firma: Aage Pedersen, Slagtermester, Kastet
vej 14, Ålborg.
Pedersen, Agner, slagtermester; f. 13/8 1913 i
Grenå, søn af fisker Thomas Pedersen; g. 19/11
1939 m. Annalise P., f. Rasmussen; udd. h. slag
termester Chr. Hansen, Grenå 1927-31, svende
prøve (Grenå), svend h. læremesteren og h.
slagtermester Marinus Nielsen, Grenå, forpagtet
slagtermester Grill Andersen’s forretning i Gel
sted 1939, erhvervet den t. forretningen høren
de ejendom 1949, genn. årene udvidet og moder
niseret forretningen — der sideløbende omfatter
slagtehus og pølsemageri samt landtur; medl. af
best. f. Slagtermesterforeningen f. Middelfart og
Omegn s. 1951, kasserer i samme s. 1955, genn.
ca. 10 år næstformd. i Gelsted Borgerforening,
delegeret i Varelotteriet.
Adr. Søndergade 26, Gelsted.
Firma: Agners Kødudsalg v. Agner Pedersen,,
Gelsted.
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Pedersen, Alfred, slagtermester; f. 21/3 1900 i
Låstrup, Viborg amt, søn af slagtermester Peder
Pedersen; g. 3/11 1925 m. Mathea P., f. Thybo;
udd. h. slagtermester H. Pedersen, Møldrup 192024, svend 1924-25, grundlagt nuværende slagter
forretning i Østrup — der sideløbende omfatter
slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri
— 1925; vareområde: kød og viktualier en detail
fra butik og vogn; medl. af best. f. Ålestrup og
Omegns Slagtermesterforening s. 1949.
Adr. Østrup.
Firma: A. Pedersen, Slagter, Østrup.
Pedersen, Alfred, slagtermester; f. 17/1 1911 i
Fjelsted, Odense amt, søn af slagtermester Th.
Pedersen; g. 30/5 1937 m. Elly P., f. Nielsen; udd.
h. faderen 1925-29, svendeprøve (mesterbrev)
1933, svend bl. a. h. slagtermestrene Vald. Larsen,
Ringe, P. Petersen, Glamsbjerg og P. Johansen,
Hårby, erhvervet nuværende ejendom i Bred og
indrettet slagterforretning m. moderne slagtehus
og pølsemageri i samme 1937, kører sideløbende
landture og driver handel m. levende og slagtede
kreaturer.
Adr. Bredgade 33, Bred.
Firma: Alfred Pedersen, Slagtermester, Bred
gade 33, Bred.
Pedersen, Anders, eksportør; f. 18/7 1891 i Skals,
Viborg amt, søn af slagtermester Christian Kon
rad Pedersen; g. 24/3 1916 m. Amanda Kathrine
P., f. Tølbøll; udd. h. slagtermester A. Petersen,
Ranum 1909-13, lærebrev 1913, soldat 1913-14,
grundlagt nuværende virksomhed i Alestrup —
der omfatter eksportslagtning og opkøb af leven
de kvæg — 1914; medl. af best. f. Alestrup og
Omegns Slagtermesterforening, formd. f. samme
1940-53.
Adr. Østergade 29, Alestrup.
Firma: A. Pedersen, Eksportør, Østergade 29,
Ålestrup.
Pedersen, Aksel Christian, slagtermester; f.
15/2 1902 i Jegindø, Thisted amt, søn af fisker
Christian Anton Pedersen; g. 25/11 1934 m. Dagny
P., f. Larsen; etabi. sig s. selvstændig slagter
mester i Snedsted 1934, flyttet forretningen t. nu
værende adresse i Snedsted 1943; kasserer i Syd
thy Slagtermesterforening s. 1956.
Adr. Østergade 8, Snedsted.
Firma: Aksel Pedersen, Slagtermester, Øster
gade 8, Snedsted.

gensen; grundlagt udsalg fra Frederikssund An
dels-Svineslagteri i Ballerup 1932, ophævet sam
arbejdet og videreført forretningen s. uafhængig
virksomhed s. 1947.
Adr. Parkvej 14, Ballerup.
Firma: Slagteriudsalget v. Arnold Pedersen,
Stationsvej 26, Ballerup.

Pedersen, Bendt, slagter; f. 1/10 1933 i Videbæk,
Ringkøbing amt, søn af slagtermester Johannes
Oscar Pedersen; g. 4/2 1956 m. Rita P., f. Bang;
udd. h. slagtermester Valdemar Jensen, Herning
1949-53, frekventeret Herning tekniske Skole,
medhjælper i faderens slagterforretning i Vide
bæk.
Firma: Johs. Pedersen, Slagterforretning, Bred
gade 24, Videbæk.
Pedersen, Bendt, slagtermester; f. 13/2 1934 i
Svindinge sogn, Svendborg amt, søn af skytte
Hans Pedersen; g. 1956 m. Birthe P., f. Nielsen;
udd. h. slagtermester Christiansen, Hesselager
1949-53, svendeprøve m. diplom f. snitfri hudeaftagning (Hesselager), svend h. læremesteren
og h. slagtermester Skovsgaard, Gudme, forpagtet sidstnævntes forretning — der sideløbende
omfatter slagtehus og pølsemageri samt »kødtur«
— 1956; hobby: jagt.
Adr. Gudme.
Firma: Bendt Pedersen, Slagtermester, Gudme.

Pedersen, Bent, slagtermester; f. 1/10 1927 i
Varde, søn af lokomotivfører Niels Viggo Peder
sen; g. 25/10 1953 m. Kirsten P., f. Rose; udd.
på Varde Svineslagteri, Pølse- & Konservesfa
brik, Varde, svendebrev 1947, svend på Pølse
fabrikken »Jowo«, Kødbyen, Kbhvn. og h. slagter
mester Verner Meier, Nykøbing F., etabi. sig s.
selvstændig slagtermester i Marielyst 1951.
Adr. Storkevej 6, Marielyst pr. Væggerløse.
Firma: Bent Pedersen, Slagtermester, Marie
lyst pr. Væggerløse.
Pedersen, Bent Gerhard, slagter; søn af slagter
mester Martin Pedersen; udd. s. slagter, medar
bejder i faderens slagterforretning i Flødstrup.
Firma: M. Pedersen, Slagtermester, Flødstrup
pr. Ullerslev.

Pedersen, Anna Margrethe, slagtermester; g. m.
slagtermester Peder Pedersen (død 1951); efter
ægtefællens død 1951 overtaget og videreført den
nes slagterforretning i Struer m. sønnen slagter
mester Preben Pedersen s. leder.
Firma: P. Pedersen, Slagter- & Viktualiefor
retning, Vestergade 1, Struer.

Pedersen, Bernhard Christian, slagtermester;
f. 26/11 1879 i Aunede sogn, Maribo amt, søn af
arbejdsmand Barthold Peder Pedersen; g. 25/11
1900 m. Mariane P., f. Nielsen; udd. h. slagter
mester Peter Hansen Egemose, Nakskov, svende
brev 1897, svend h. slagtermester Johs. Hansen,
Nykøbing M. 1906-35, derefter selvstændig en
gros slagter i Nykøbing M.
Adr. Bangsgade 10, Nykøbing M.
Firma: Bernhard Pedersen, Slagtermester,
Bangsgade 10, Nykøbing M.

Pedersen, Arnold, slagtermester; f. 15/6 1898 i
Søborg , Frederiksborg amt, søn af gårdejer Pe
ter Pedersen; g. 25/5 1922 m. Ingeborg P., f. Jør

Pedersen, Bruno William, slagtermester; f. 5/5
1908 i Kbhvn.; g. 25/5 1931 m. Marie P., f. Jør
gensen; drevet viktualieforretning i Herning 1945
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Pedersen
slagtermester
Nykøbing M.

C.

C. O. Pedersen
slagtermester
Kbhvn. S.

-49 og slagterforretning i Århus 1949-53, overtaget
nuværende slagterforretning — der sideløbende
omfatter pølsemageri — m. tilhørende ejendom
i Holbæk 1953.
Adr. Kalundborgvej 199, Holbæk.
Firma: Bruno Pedersen, Slagtermester, Kalundborgvej 199, Holbæk.
Pedersen, Børge Louis, slagtermester; f. 17/10
1915 i Kbhvn., søn af vognmand Jens Peder Chri
stian Marinus Pedersen; g. 19/10 1946 m. Gudrun
P., f. Nielsen; etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Hvidovre 1947.
Adr. Akjærs Allé 36, Søborg.
Firma: L. Pedersen, Slagtermester, GI. Køge
Landevej 234, Hvidovre pr. Valby.
Pedersen, Carl Otto, slagtermester; f. 16/12 1917
i Odense, søn1 af restauratør Otto Aage Pedersen;
g. 19/7 1939 m. Grethe P., f. Larsen; udi. h. slag
termester C. C. Johansen, Glostrup 1936, derefter
ansat h. slagtermester Georg Sørensen, Kbhvn.,
løst borgerskab og etabl. sig s. selvstændig slag
termester i Kbhvn. 1945.
Adr. Messinavej 5, Kbhvn. S.
Firma: Carl Otto Pedersen, Slagtermester,
Amagerbrogade 164, Kbhvn. S.
Pedersen, Carlo Erik Schønemann, slagterme
ster; f. 23/2 1910 i Harte-Nørre Bramdrup kom
mune, Vejle amt, søn af murermester Søren Pe
dersen; g. 6/6 1937 m. Anna P., f. Jepsen; udd. h.
slagtermester P. Borgvardt, Egtved 1922-36, fre
kventeret Egtved tekniske Skole, svend h. slag
termester Andersen, Vejen, løst næringsbrev og
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Egtved
1940, genn. årene ombygget og moderniseret for
retningen — der omfatter butik, pølsemageri og
slagtehus.
Adr. Egtved.
Firma: Carlo Pedersen, Slagterforretning,
Egtved.
Pedersen, Charles Johannes, slagtermester; f.
12/5 1902 i Mellerup, Randers amt, søn af slagter
mester Magnus Pedersen; g. 20/11 1927 m. Ellen
P., f. Christensen; udd. h. faderen 1916-20, svend

E. S. Pedersen
slagtermester
Egtved

C.

A. Pedersen
slagtermester
Løgstrup

1920-26, grundlagt nuværende slagterforretning i
Spentrup — der sideløbende omfatter slagtehus,
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri samt fryse
boksanlæg t. udlejning — 1926; vareområde: kød
og viktualier en detail fra butik og vogn; driver
sideløbende kreaturhandel.
Adr. Spentrup.
Firma: Johs. Pedersen, Slagtermester, Spen
trup.

Pedersen, Chr. Vestergaard, slagtermester; f.
18/12 1905 i Hvidbjerg, Thisted amt, søn af gård
ejer Jens Kræmmer Pedersen; g. 22/4 1939 m.
Mariane V. P., f. Oddershede; udi. h. slagterme
ster Otto Ekmann, Bedsted, Thy 1938, derefter
beskæftiget m. opkøb af huder, grundlagt nu
værende slagterforretning i Thisted 1952.
Adr. Kastet 19, Thisted.
Firma: Chr. Vestergaard, Slagtermester, Kastet
19, Thisted.
Pedersen, Christian, slagtermester; f. 14/7 1879
i Egerup, Odense amt, søn af arbejdsmand Lars
Pedersen; g. 8/11 1902 m. Anna P., f. Birkemose
(død 1939); udd. h. slagtermester Jørgen Dreyer,
Assens 1893-97, svend h. slagtermester H. C. Han
sen, Assens og sen. bestyrer af læremesterens
forretning, grundlagt nuværende slagterforret
ning i Glamsbjerg 1901, genn. årene udbygget og
moderniseret samme — der sideløbende omfatter
slagtehus og pølsemageri, overdraget forretnin
gen t. sønnen Svend Birkemose Pedersen 1939;
medstifter af samt sekretær og kasserer i Slagter
mesterforeningen f. Assens og Omegn s. 1925,
formd. f. samme s. 1938, medl. af best. f. Danske
Slagtermestres Landsforening 1927-55, æresmedl.
af samme 1956; medl. af Køng kommunes sogne
råd 1929-33, sognerådsformd. 1933-37, genn. 20 år
medl. af best. f. Glamsbjerg Håndværker- og
Industriforening, genn. 6 år formd. f. Glamsbjerg
Borgerforening, tilsynsførende f. Glamsbjerg
Bank, Glamsbjerg og medl. af repræsentantska
bet f. A/S Assens Bank, Assens.
Adr. Nørregade 26, Glamsbjerg.
Firma: Chr. Pedersen, Slagterforretning, Nør
regade 28, Glamsbjerg.
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E. J. Pedersen
slagtermester
Albæk

E. K. Pedersen
slagtermester
Alborg

Pedersen, Christian Andreas, slagtermester; f.
'9/9 1899 i Kollerup, Thisted amt, søn af tømrer
mester Peder Christian Pedersen; g. 24/5 1926 m.
Kirstine P., f. Sørensen; udd. h. slagtermester
Thomsen, Frøstrup 1917-21, svendebrev 1921,
svend 1921-26, grundlagt slagterforretning i Løg
strup 1926, udlejet samme 1957, driver fortsat
kreaturhandel og eksport samt en gros slagtning
t. Kbhvn.; medl. af best. f. Viborg Slagtermester
forening.
Adr. Løgstrup.
Firma: Chr. Pedersen, Slagtermester, Løgstrup.

Pedersen, Edvard Juul, slagtermester; f. 24/12
1920 i Hatting, Skanderborg amt, søn af gårdejer
Niels Christian Pedersen; g. 12/10 1947 m. Eva P.,
f. Sørensen; udd. dels h. slagtermester H. K. Han
sen, Uldum 1936-38 og dels. h. slagtermester Eigil
Nielsen, Skanderborg 1938-40, frekventeret de
tekniske skoler i Uldum og Skanderborg, svend
bl. a. h. slagtermester Ole Christensen, Bindslev
(10 år), forpagtet nuværende slagterforretning i
Albæk 1950, overtaget samme — der omfatter
butik og pølsemageri — 1957, genn. årene udvidet
og moderniseret forretningen.
Adr. Frederikshavnsvej, Albæk.
Firma: Albæk Slagterforretning v. Edv. Peder
sen, Albæk.
Pedersen, Egon, slagtermester.
Firma: Egon Pedersen, Slagterforretning,
Gilleleje.
Pedersen, Ejvind, slagtermester; f. 2/10 1906 i
Kalundborg, søn af trikotagehandler N. P. Peder
sen; g. 5/5 1946 m. Else P., f. Christensen; udd. h.
slagtermester Chr. Norup, Kalundborg, svend h.
slagtermester Vald. Larsen, Viskinge 1931-41,
overtaget slagtermester Christiansen’s slagterog viktualieforretning i Ruds-Vedby 1942.
Adr. Rudsgade 24, Ruds-Vedby.
Firma: Ejvind Pedersen, Slagtermester, Ruds
gade 24, Ruds-Vedby.

Pedersen, Elvin Gulev, slagtermester; f. 8/1 1912
i Ølgod, Ribe amt, søn af møbelfabrikant Johan

F. T. Pedersen
slagtermester
Hornum

nes Pedersen; g. 1938 m. Julie P., f. Sørensen;
overtaget nuværende viktualieforretning i Arhus
— der er grundlagt 1905 — 1936; vareområde: kød
og viktualier en detail samt middagsretter.
Adr. Sankt Pauls Plads 9, Arhus.
Firma: Viktualieforretningen »Taffel« v. E.
Gulev Pedersen, Sankt Pauls Plads 9, Arhus.
Pedersen, Ernst August, slagtermester; f. 10/3
1913 i Alborg, søn af cementarbejder Peter Vil
helm Pedersen; g. 19/10 1939 m. Ketty P., f. Niel
sen; udd. h. slagtermester Niels Mortensen, Al
borg 1929-33, svendebrev 1933, svend h. læreme
steren 1933-35 og h. slagtermester Vilh. B. Niel
sen, Alborg 1935-37, overtaget nuværende slag
terforretning i Mølholm pr. Alborg 1937, flyttet
samme — der sideløbende omfatter pølsemageri,
kogeri og røgeri — t. nuværende nyopførte
forretningslokaler i Mølholm 1954; vareområde:
kød og viktualier en detail.
Adr.Vester Fælledvej 52 B, Mølholm pr. Alborg.
Firma: Ernst Pedersen, Slagtermester, Vester
Fælledvej 7, Mølholm pr. Alborg.

Pedersen, Ernst Kirstein, slagtermester; f. 31/8
1931 i Vejgård, Alborg amt, søn af slagtermester
Søren Kr. Pedersen; g. 27/2 1955 m. Birthe P., f.
Jensen; udd. h. slagtermester Laurids Sørensen,
Alborg 1945-49, frekventeret Alborg Slagterfag
skole, svendeprøve m. diplom 1949, svend 194954, selvstændig slagtermester i Alborg s. 1954,
overtaget nuværende slagterforretning i Alborg
1955; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Hadsundvej 48, Alborg.
Firma: Ernst K. Pedersen, Slagter, Hadsund
vej 48, Alborg.
Pedersen, Eske Roed, slagtermester.
Firma: Eske Pedersen, Slagterforretning, Finsensvej 18, Kbhvn. F.

Pedersen, Frank Telling, slagtermester; f. 21/1
1927 i Østrup, Alborg amt, søn af slagtermester
Alfred Pedersen; g. 8/11 1953 m. Kristine T. P.,
f. Christensen; udd. h. slagtermester Brix, Farsø
1942-46, svendebrev 1946, svend 1946-55, bestyrer
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H. Pedersen
kreaturkommissionær,
grosserer
Kbhvn. V.

H. C. Pedersen
slagtermester
Glamsbjerg

H. Pedersen
slagtermester
Mellerup

af Års & Omegns Andelsslagteris udsalg i Hor
num 1955.
Adr. Håndværkergade, Hornum.
Firma: Ars & Omegns Andelsslagteri’s Udsalg,
Hornum.
Pedersen, Frede Edmond Andreas, slagterme
ster; f. 7/12 1911 i Stouby, Maribo amt, søn af
slagtermester Viktor Emanuel Pedersen; g. 8/2
1942 m. Valborg P., f. Reitz; udd. h. faderen 192529, derefter medarbejder i faderens slagterforret
ning i Stouby.
Adr. Stouby pr. Væggerløse.
Firma: Viktor Pedersen, Slagterforretning,
Stouby pr. Væggerløse.

Pedersen, Hans, slagtermester; søn af slagter
mester Peder Pedersen; udd. i faderens slagter
forretning i Struer, medarbejder i samme h.
broderen slagtermester Preben Pedersen.
Firma: P. Pedersen, Slagter- & Viktualieforret
ning, Vestergade 1, Struer.
Pedersen, Hans, kreaturkommissionær, gros
serer; f. 2/8 1894 i Kbhvn., søn af bogholder Peter
Larsen Pedersen; g. 18/5 1919 m. Thora P., f.
Jensen; udd. v. landvæsen, sen. ansat i F.D.B.,
Kbhvn., bogholder i firmaet J. Roed, Kbhvn.s
Flæskehal og Kvægtorv, Kbhvn. 1920, i kompagni
m. kreaturkommissionær Joseph Aalberg inde
haver af firmaet J. Roed & Co., Kødbyen, Kbhvn.
— der omfatter levende og slagtede kreaturer,
svin og heste i kommission — s. 1943.
Adr. Amagerbrogade 153, Kbhvn. S.
Firma: J. Roed & Co., Kreaturkommissionærer,
Flæskehallen 38, Kødbyen, Kbhvn. V.

Pedersen, Hans, slagtermester; f. 22/2 1918 i
Mellerup, Randers amt, søn af slagtermester Mag
nus Niels Peter Pedersen; g. 25/11 1945 m. Anne
marie P., f. Madsen; udd. h. faderen 1932-36, sven
debrev 1936, svend 1936-46, overtaget nuværende
slagterforretning i Mellerup — der er grundlagt
af faderen 1894 og sideløbende omfatter slagtehus,
pølsemageri, røgeri, kogeri, salteri og fryseri —
1946; vareområde: kød og viktualier en detail fra

H. L. Pedersen
slagtermester
Køng

butik og 2 vogne; medl. af best. f. Randers Slag
termesterforening s. 1953, formd. f. beskæftigel
sesudvalget f. Støvring-Mellerup kommune, medl.
af Støvring-Mellerup menighedsråd.
Adr. Mellerup pr. Randers.
Firma: Mellerup Slagterforretning v. Hans Pe
dersen, Mellerup pr. Randers.
Pedersen, Hans Christian, slagtermester; f. 5/10
1915 i Lynge sogn, Sorø amt, søn af murer Lars
Fr. Pedersen; g. 30/1 1938 m. Ellen P., f. Peder
sen; udd. h. slagtermester Chr. Soelberg, Sorø
1931-35, svend h. læremesteren t. 1937 og h. slag
termester Jul. Soelberg, Fakse 1937-43, overtaget
slagtermester Johs. Christensen’s forretning i
Ugerløse 1947, flyttet samme t. egen ejendom i
Ugerløse 1952.
Adr. Ugerløse.
Firma: Chr. Pedersen, Slagtermester, Ugerløse.

Pedersen, Hans Christian, slagtermester; f. 16/12
1915 i Glamsbjerg, søn af slagtermester Peter
Anton Pedersen; g. 6/11 1939 m. Mary P., f. Jør
gensen; udd. h. slagtermester Emil Hansen, Få
borg 1930-34, svendeprøve m. udmærkelse og
diplom (Fåborg), frekventeret Teknologisk Insti
tut, Kbhvn. 1935, svend h. slagtermester Jørgen
Hansen, Tommerup og i faderens slagterforret
ning i Glamsbjerg, overtaget sidstnævnte — der
er grundlagt af faderen 1912 og sideløbende om
fatter slagtehus og pølsemageri — 1952.
Adr. Søndergade 28, Glamsbjerg.
Firma: Hans Pedersen, Slagtermester, Sønder
gade 28, Glamsbjerg.
Pedersen, Hans Laurits, slagtermester; f. 29/4
1880 i Ellinge, Svendborg amt; g. 8/12 1909 m.
Marie P., f. Jespersen; udd. dels h. slagtermester
Anders Langebjerg, Verninge 1895-97 og dels h.
slagtermester Jens P. Hansen, Marbæk 1897-99,
svend h. plejefaderen slagtermester Hans Hansen,
Nørre Broby, lejet slagtermester Anders Langebj erg’s forretning i Verninge 1903, forpagtet
plejefaderens forretning i Nørre Broby 1904,
overtaget slagtermester Niels Pedersen’s forret
ning i Køng pr. Glamsbjerg 1906, drevet samme t.
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H. Pedersen
slagtermester
Jerslev J.

H. F. Pedersen
slagtermester
Kolding

H. A. Pedersen
slagtermester
Charlottenlund

1945, derefter fortsat drevet handel m. levende
kreaturer; revisor i Slagtermesterforeningen f.
Assens og Omegn s. 1950.
Adr. Køng pr. Glamsbjerg.
Firma: H. L. Pedersen, Slagtermester, Køng pr.
Glamsbjerg.
Pedersen, Hans Peter, slagtermester; f. 22/2 1905
i Hasle, søn af slagtermester Martin Pedersen; g.
16/6 1935 m. Lisa P., f. Mikkelsen; udd. s. meje
rist, frekventeret Dalum Mejeriskole 1927-28,
overtaget nuværende slagterforretning i Rønne
1937.
Adr. LI. Madses Gade 24, Rønne.
Firma: H. P. Pedersen, Slagtermester, LI. Mad
ses Gade 24, Rønne.
Pedersen, Harald, slagtermester; f. 18/11 1906 i
Brønderslev, søn af forretningsfører Jens Peder
Pedersen; g. 20/11 1931 m. Johanne P., f. Friis
Rask; udd. på Brønderslev Andelsslagteri, Brøn
derslev 1921-25, frekventeret Brønderslev tekni
ske Skole og Teknologisk Institut, Kbhvn., sen.
pølsemester i lærevirksomheden og bestyrer af
sammes udsalg i Algade, Brønderslev, løst næ
ringsbrev og overtaget nuværende slagterforret
ning i Jerslev J. 1953, genn. årene ombygget og
moderniseret samme; faglærer v. Brønderslev
tekniske Skole.
Adr. Borgergade 8, Jerslev J.
Firma: Harald Pedersen, Slagterforretning,
Borgergade 8, Jerslev J.

Pedersen, Harald Christian, slagtermester; f. 9/9
1902 i Nibe, søn af fabriksarbejder Magnus Chri
stian Pedersen; g. 18/11 1934 m. Grethe P., f. Lau
ridsen; udd. h. slagtermester P. Holst Hedegaard,
Nibe 1916-20, lærebrev 1920, svend 1920-28, ansat
på Det off. Slagtehus, Nibe 1928-34, overtaget
nuværende slagterforretning i Nibe — der er
grundlagt 1914 — 1934, udvidet og moderniseret
samme 1945 og 1950; vareområde: kød og viktua
lier en detail.
Adr. St. Algade 9, Nibe.
Firma: Harald Pedersen, Slagtermester, St.
Algade 9, Nibe.

H. Pedersen
slagtermester
Ringsted

Pedersen, Harald Frederik, slagtermester; f. 4/7
1892 i Harte, Vejle amt, søn af gårdejer Knud
Pedersen; g. 27/10 1923 m. Alma P., f. Knudsen;
udi. s. slagter 1911, aflagt svendeprøve i Kolding
(fremragende samt akkurat og propert udført
arbejde), påbegyndt torvehandel og landhandel
fra vogn 1911, grundlagt nuværende slagterfor
retning i Kolding — der omfatter butik og pølse
mageri — 1923; medl. af best. f. og kasserer i
Slagtermesterforeningen f. Kolding og Omegn s.
1933, genn. ca. 20 år skuemester v. svendeprøver.
Adr. Klostergade 14, Kolding.
Firma: Harald Pedersen, Slagtermester, Klo
stergade 14, Kolding.
Pedersen, Harry Alfred, slagtermester; f. 28/12
1912 i Kbhvn., søn af slagtermester Holger Pe
dersen; g. 6/6 1927 m. Edith P., f. Holst; udi. h.
onkelen slagtermester Gress-Pedersen, Kødbyen,
Kbhvn. 1923, svend bl. a. i A/S Slagteriernes Cen
tral, Kbhvn. og h. faderen, etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Charlottenlund 1937.
Adr. Sophus Bauditz Vej 20, Charlottenlund.
Firma: Korsgårdens Kødudsalg, Sophus Bau
ditz Vej 20, Charlottenlund.

Pedersen, Helge Hartung, fabrikant; f. 25/8 1923
i Kbhvn., søn af grosserer Jens Pedersen; g. 25/8
1945 m. Grethe P., f. Engberg; udd. s. pølsemager
i A/S Aug. Olsen & Søn, Kødbyen, Kbhvn. 193943, svend i lære virksomheden 1943, ansat på
Kolding Andels-Svineslagteri, Kolding 1944 og i
firmaet Schaub & Co., Kødbyen, Kbhvn. 1946,
ansat i faderens fedevarer en gros forretning i
Kødbyen, Kbhvn. 1950, i kompagni m. faderen
overtaget firmaet C.’ Bunch, Kødbyen, Kbhvn. —
der er grundlagt 1852 — 1952; skuemester f. Kød
industriens Fabrikantforening s. 1956.
Adr. Bellahøjvej 4, Brønshøj.
Firma: Jens Pedersen & Søn, C. Bunch’s Eftf.,
Fedevarer en gros, Høkerboderne 8-12, Kødbyen,
Kbhvn. V.
Pedersen, Hellmuth, slagtermester; f. 11/9 1927
i Roskilde, søn af slagtermester Holger Pedersen;
g. 29/3 1955 m. Tove P., f. Stampe; udd. dels h.
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H. Pedersen
slagtermester
Odense

H. Pedersen
forretningsbestyrer
Slagelse

H. Pedersen
slagtermester
Bording

faderen og dels h. slagtermestrene Th. Nielsen &
Søn, Hundested, svend bl. a. h. sidstnævnte samt
h. slagtermestrene Charl. Hansen og Ejegod Jør
gensen, Roskilde, overtaget slagtermester Rich.
Hansen’s forretning i Ringsted 1956.
Adr. Sjællandsgade 21, Ringsted.
Firma: Hellmuth Pedersen, Slagtermester,
Sjællandsgade 21, Ringsted.
Pedersen, Helmuth Aage, slagtermester; f. 14/7
1921 i Kbhvn., søn af restauratør Otto Aage Pe
dersen; g. 18/12 1942 m. Irene Evelyn P., f. Pers
son; udi. s. pølsemager i firmaet J. Steffensen,
Kødbyen, Kbhvn. 1939, svend h. slagtermester G.
Rohde, Kbhvn. 1945-49, løst borgerskab og etabi.
sig s. selvstændig slagtermester i Kbhvn. 1950.
Adr. Øresundsvej 106, Kbhvn. S.
Firma: Helm. Aa. Pedersen, Slagtermester,
Englandsvej 194, Kbhvn. S.

Pedersen, Henning, slagtermester; f. 8/3 1920 i
Arhus, søn af arkitekt og tømrermester Peter
Martinus Pedersen; g. 13/11 1948 m. Inge P., f.
Jensen; kommis i fjerkræbranchen i firmaet Otto
Wandam, Kbhvn., butiksmand h. slagtermester
Carl Johan Johansen, Odense 1937, frekventeret
købmandsskole i Odense, ansat h. slagtermester
Svend Nielsen, Odense 1941-52, overtaget sidst
nævntes forretning 1954, moderniseret samme.
Adr. Vesterbro 96 B, Odense.
Firma: Vesterbro’s Kødudsalg v. Henning Pe
dersen, Vesterbro 96, Odense.
Pedersen, Henning, slagtermester; f. 23/1 1921
i Førslev, Sorø amt, søn af arbejdsmand Niels
Pedersen; g. 26/12 1948 m. Inge P., f. Kirsch; udd.
s. kok 1936-40, gennemgået kokkeskole 1940, kok
1940-52, grundlagt nuværende slagter- og viktua
lieforretning i Horsens 1952; vareområde: kød og
viktualier en detail1 samt middagsretter og smør
rebrød.
Adr. Fr. Bajers Gade 14, Horsens.
Firma: Favoritten v. H. Pedersen, Slagter- &
Viktualieforretning, Emil Møllers Gade 14,
Horsens.

H. Pedersen (Telling)
slagtermester
Møldrup

Pedersen, Henning, slagtermester; f. 11/10 1922
i Hagebjerg, Randers amt, søn af gårdejer Otto
Pedersen; g. 12/5 1946 m. Edel Dagny P., f. Han
sen; udd. h. slagtermestrene Th. Sørensen & Søn,
Hobro 1937-41, frekventeret Hobro tekniske Skole,
svend bl. a. h. slagtermestrene P. Jansen & Søn,
Pandrup, på Hobro & Omegns Andelsslagteri,
Hobro og h. slagtermestrene Hansen, Herning,
Nørregaard, Ikast og Nielsen, Ikast, løst nærings
brev og overtaget nuværende slagterforretning i
Bording — der omfatter butik, kølerum, pølse
mageri og slagtehus — 1953, genn. årene ombyg
get og moderniseret samme.
Adr. Bredgade, Bording.
Firma: Henning Pedersen, Slagterforretning,
Bredgade, Bording.
Pedersen, Henry, forretningsbestyrer; f. 23/9
1911 i Slagelse, søn af staldforpagter Christian
Pedersen; g. 25/11 1934 m. Ellen P., f. Andersen;
udd. h. slagtermester Vilh. Hansen, Slagelse 192529, svend h. læremesteren 1929-30 og 1931-34, i
Kbhvn. 1930-31 og h. slagtermestrene Chr. Soelberg & Søn, Sorø 1934-38, bestyrer af slagteriud
salget i Slagelse s. 1938.
Adr. Nytorv 15, Slagelse.
Firma: Slagteriudsalget »Rosen«, Rosengade 5,
Slagelse.

Pedersen, Henry Georg, slagtermester; f. 30/11
1923 i Kappendrup, Odense amt, søn af kreatur
handler Aksel Georg Pedersen; g. 1947 m. Eleo
nora P., f. Jensen; udd. h. slagtermester Kn.
Lindholm Nielsen, Otterup 1938-42, svendeprøve
(Otterup), frekventeret Teknologisk Institut,
Odense, svend bl. a. h. slagtermestrene J. Hjære
Hansen, Nørre Lyndelse, Aa. Warberg Petersen,
Otterup og Hans Jørgensen, Otterup, overtaget
læremesterens forretning i Kappendrup — der
sideløbende omfatter »kødtur« — 1947; hobby:
jagt, medl. af best. f. Hjadstrup Jagtforening s.
1949.
Adr. Kappendrup.
Firma: Kappendrup Slagterforretning v. Henry
Pedersen, Kappendrup.
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J. Pedersen
grosserer
Kbhvn. V.

Pedersen (Telling), Herman, slagtermester; f.
11/8 1893 i Låstrup, Viborg amt, søn af slagter
mester Peder Pedersen; g. 30/10 1917 m. Elisabeth
P., f. Jensen; udd. h. slagtermester M. C. Larsen,
Hvam 1908-11, svendebrev 1911, ophold i Argen
tina 1911-16, kompagnon h. faderen 1916, grund
lagt nuværende virksomhed m. moderne slagte
hus i Møldrup — der omfatter opkøb af slagte
kvæg t. hjemmemarkedet og eksport — 1917.
Adr. Møldrup.
Firma: Herman Pedersen (Telling), Slagter,
Møldrup.
Pedersen, Herman Victor, slagtermester; f. 10/5
1895 i Flade sogn, Hjørring amt, søn af skibs
tømrer Peder Pedersen; g. 27/9 1921 m. Agnes
Marie P., f. Pedersen; udd. dels v. slagtning og
dels indenfor tarmafdelingen på Frederikshavn
Andels-Svine- & Kreaturslagteri, Frederikshavn,
svendeprøve 1955, i kompagni m. slagtermester
N. Nielsen etabl. sig s. selvstændig slagtermester
m. torve- og landhandel i Frederikshavn 1931,
indehaver af nuværende slagterforretning i Fre
derikshavn s. 1936; genn. ca. 10 år medl. af best,
f. og næstformd. i Frederikshavn og Omegns
Slagtermesterforening.
Adr. Emilievej 13, Frederikshavn.
Firma: H. Pedersen, Slagtermester, Emilievej
13, Frederikshavn.
Pedersen, Hilding Gunner, slagtermester; f. 1/9
1908 i Vester Skerninge, Svendborg amt, søn af
karetmager og hjulmand Peder Pedersen; g. 4/6
1933 m. Else P., f. Nielsen; udd. h. slagtermestrene
Brdr. Franke, Svendborg 1922-26, svendeprøve
m. diplom f. snitfri hudeaftagning (Svendborg),
svend bl. a. h. slagtermestrene Brdr. Sørensen,
Silkeborg (11 år) og på Svendborg Andels-Svine
slagteri, Svendborg (8 år), overtaget slagterme
ster E. Højs forretning i Vindeby pr. Svendborg
1947, flyttet forretningen — der sideløbende om
fatter pølsemageri og landtur — t. egen ejendom
i Vindeby 1953; formd. f. slagternes faglige afd.
i Silkeborg 1940-42 og med'1. af best. f. slagternes
faglige afd. i Vrå 1946.

J. C. C. Pedersen
slagtermester
Alborg

Adr. Vindeby pr. Svendborg.
Firma: Vindeby Slagterforretning v. H. G.
Pedersen, Vindeby pr. Svendborg.

Pedersen, Holger, slagtermester.
Firma: Roskilde Andels-Svineslagteri, Roskilde.
Pedersen, Holger Christian, slagtermester; f.
2/9 1919 i Odense, søn af slagtermester Christian
Pedersen; g. 25/3 1950 m. Helen P., f. Kiep; udd.
s. slagter og pølsemager h. slagtermestrene Chr.
Hansen’s Sønner, Odense 1933-37, svendeprøve
(Odense), svend bl. a. h. slagtermester Emil Han
sen, Odense og i A/S Slagteriernes Central,
Kbhvn., bestyrer h. slagtermester Førsterling,
Kbhvn., grundlagt nuværende slagter- og vik
tualieforretning i Odense 1949, sideløbende grund
lagt Påskeløkkens Slagterforretning, Påskeløkkevej 9, Odense 1950 og slagterforretningen Ingemannsvej 15, Odense 1952.
Adr. Kochsgade 171, Odense.
Firma: H. Chr. Pedersen, Slagtermester, Kochs
gade 171, Odense.

Pedersen, Holger Kalmar, slagtermester; f. 27/10
1916 i Horsens, søn af slagtermester Carl Peder
sen; g. 12/8 1939 m. Lilly P., f. Steffensen; udd.
h. slagtermester Carl P. Berg, Horsens 1930-34,
svendebrev 1934, grundlagt nuværende virksom
hed i Horsens 1949, flyttet samme — der omfatter
fabrikation og en gros salg af spegepølser og
leverpostej — t. nuværende nyopførte fabriks
bygning i Horsens 1956.
Adr. Fabrikvej 95, Horsens.
Firma: Holger Pedersen, Pølse- & Leverpostejfabrik, Fabrikvej 95, Horsens.
Pedersen, Holger Michael Stens, slagtermester;
f. 8/7 1905 i Dalbyover, Randers amt, søn af de
struktionsanstaltindehaver Søren Stens Pedersen;
g. 1/5 1931 m. Louise S. P., f. Hansen; udd. h.
slagtermestrene Esbensen, Ørsted og Marius Hen
ningsen, Randers 1920-24, svendebrev 1924, svend
1924-34, bestyrer af Silkeborg Andels-Svineslag
teri’s udsalg, Silkeborg 1934-50, overtaget nu-
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J. O. Pedersen
slagtermester
Videbæk

A. Pedersen
slagtermester
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værende slagterforretning i Silkeborg 1950, ud
videt og moderniseret butikslokalet samt opført
nyt pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri 1952;
vareområde: kød og viktualier en detail samt
dybfrosne varer fra konservator; medl. af best,
f. og sekretær i Silkeborg og Omegns Slagter
mesterforening s. 1953.
Adr. Arhusvej 35, Silkeborg.
Firma: H. Stens Pedersen, Kød & Pålæg,
Arhusvej 35, Silkeborg.

Pedersen, Jacob, slagtermester; f. 18/7 1902 i
Bækmarksbro, Ringkøbing amt, søn af gårdmand
Bertel Raunsbæk Pedersen; g. 8/10 1929 m. Astrid
P., f. Nielsen; udd. h. svigerfaderen slagtermester
Karl Nielsen, Bækmarksbro 1929-34, derefter
overtaget faderens gård, sideløbende ansat h.
læremesteren, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Herborg 1947, indehaver af nuværende
slagterforretning i Karby s. 1950.
Adr. Karby.
Firma: Jacob Pedersen, Slagtermester, Karby.
Pedersen, Jens, grosserer; f. 16/9 1897 i Hove,
Smørum sogn, Kbhvn.s amt, søn af købmand Lars
Peter Pedersen; g. 2/4 1923 m. Sylvia P., f. Har
tung; udd. v. landvæsen, sen. overgået t. fedevarebranchen, repræsentant og salgschauffør i
firmaet J. Steffensen, Kødbyen, Kbhvn. 1926, løst
grossererborgerskab og grundlagt selvstændig
fedevarer en gros forretning i Kødbyen, Kbhvn.
1942, løst slagterborgerskab 1952, i kompagni m.
sønnen fabrikant Helge Hartung Pedersen side
løbende overtaget firmaet C. Bunch, Kødbyen,
Kbhvn. — der er grundlagt 1852 — 1952; supple
ant t. best. f. Kødindustriens Fabrikantforening.
Adr. Borups Allé 3, Kbhvn. N.
Firma: Jens Pedersen & Søn, C. Bunch’s Eftf.,
Fedevarer en gros, Høkerboderne 8-12, Kødbyen,
Kbhvn. V.

Pedersen, Jens, slagtermester; f. 20/3 1934 i
Odense, søn af slagtermester, eksportør Karl Kri
stian Pedersen; udd. dels h. slagtermestrene
Hans Rasmussen & Sønner, Odense 1948-50 og
dels i faderens en gros og eksportforretning i

K. Pedersen
slagtermester
Holbæk

Odense 1950-52, svendeprøve (Odense), derefter
medarbejder i sidstnævnte virksomhed, forestår
bl. a. opkøbene på markederne landet over; hob
by: travsport, kører bl. a. på Fyns Væddeløbs
bane, Odense.
Adr. Hunderupvej 62, Odense.
Firma: Jens Frederiksen v. Karl K. Pedersen
& Sønner, Slagterforretning en gros, Rugårdsvej
60, Odense.

Pedersen, Jens Christian Carl, slagtermester;
f. 18/7 1885 i Dronninglund sogn, Hjørring amt,
søn af håndværker Jens Christian Pedersen; g.
28/11 1911 m. Anna P., f. Jensen; etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Agersted 1916, slag
termester i Lindholm pr. Nørresundby 1921-28,
grundlagt slagterforretning i Alborg 1928, optaget
sønnen Niels Jul Pedersen s. kompagnon i sam
me 1947, afhændet forretningen t. sønnen 1954.
Adr. Finsensvej 8, Alborg.
Pedersen, Jens Marius, slagteri direktør; f. 11/9
1897 i Galten, Randers amt, søn af snedker- og
tømrermester Søren Pedersen; g. 16/11 1923 m.
Clara P., f. Jensen Kopp; udd. i handels- og kon
torvirksomhed på Hadsten & Omegns AndelsSvinesl'agteri, Hadsten og sen. bogholder på
samme 1913-30, studieophold i England, Holland
og Tyskland, direktør f. Vrå Andels-Svineslagte
ri, Vrå 1930; medl. af kommunalbest, i Vrå-Emb
kommune.
Adr. Nygade, Vrå.
Firma: Vrå Andels-Svineslagteri, Vrå.
Pedersen, Johannes Oscar, slagtermester; f. 19/2
1907 i Videbæk, Ringkøbing amt, søn af slagter
mester Jes Pedersen; g. 30/3 1931 m. Karen P., f.
Larsen; udd. i faderens slagterforretning i Vide
bæk 1921-25, svend i lærevirksomheden, sen. op
taget s. kompagnon i samme, overtaget forret
ningen — der omfatter butik, pølsemageri og
slagtehus — 1938, genn. årene ombygget og mo
derniseret samme.
Adr. Bredgade 24, Videbæk.
Firma: Johs. Pedersen, Slagterforretning, Bred
gade 24, Videbæk.
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Pedersen, Jørgen, slagtermester; f. 22/11 1895
i Siim, Skanderborg amt, søn af gårdejer Peder
Pedersen; g. 17/7 1948 m. Hilda P., f. Sørensen;
overtaget nuværende slagterforretning i Ry —
der er grundlagt af svigerfaderen slagtermester
J. Christiansen og sideløbende omfatter pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri — 1923; vare
område: kød og viktualier en detail.
Adr. Alléen 12, Ry.
Firma: J. Pedersen, Slagtermester, Klostervej
22, Ry.

Pedersen, Jørgen Anker, slagtermester; f. 3/5
1922 i Alborg, søn af slagtermester Holger Peder
Pedersen; g. 24/5 1953 m. Ella P., f. Skaftved;
udd. h. slagtermester L. H. Stiller, Sindal 1937-41,
frekventeret Sindal tekniske Skole, svendebrev
1941, svend 1941-50, overtaget nuværende slagter
forretning i Kærby pr. Alborg — der sideløben
de omfatter pølsemageri, kogeri og røgeri —
1950.
Adr. Max Henius Vej 16, Alborg.
Firma: Jørgen Pedersen, Slagtermester, Eng
gårdsgade 20, Kærby pr. Alborg.
Pedersen, Jørgen Erik, slagtermester; f. 25/4
1931 i Odense, søn af slagtermester, eksportør
Karl Kristian Pedersen; g. 20/8 1955 m. Birte P.,
f. Kronvold; realeksm., udd. dels h. slagterme
ster Svend Nielsen, Odense 1948-50 og dels i
faderens en gros og eksportforretning i Odense
1950-52, svendeprøve (Odense), derefter medar
bejder i sidstnævnte virksomhed, forestår for
trinsvis en gros forretningen i samme; hobby:
travsport, kører bl. a. på Fyns Væddeløbsbane,
Odense, medl. af best. f. Fyns Travamatørklub
s. 1955.
Adr. Ny Kongevej 9, Odense.
Firma: Jens Frederiksen v. Karl K. Pedersen
& Sønner, Slagterforretning en gros, Rugårdsvej
60, Odense.
Pedersen, K. H., slagtermester.
Firma: Thisted Andels-Svineslagteri, Thisted.

K. Pedersen
slagtermester
Ålestrup

Pedersen, Karl, slagtermester; f. 18/11 1904 i
Mellerup, Randers amt, søn af slagtermester
Magnus Pedersen; g. 2/4 1933 m. Edith P., f.
Skjødt; udd. h. faderen 1919-23, svendebrev 1926,
svend h. faderen 1926-32, grundlagt nuværende
slagterforretning m. salg af kød udelukkende fra
vogn i Holbæk pr. Ørsted 1932, erhvervet nuvæ
rende ejendom i Holbæk 1933, genn. årene ind
rettet slagterbutik, slagtehus og pølsemageri i
samme; vareområde: kød og viktualier en detail
fra butik og vogn; medl. af best. f. Djurslands
Slagtermesterforening s. 1957.
Adr. Holbæk pr. Ørsted.
Firma: Karl Pedersen, Slagtermester, Holbæk
pr. Ørsted.
Pedersen, Karl, eksportør; f. 14/7 1921 i Ale
strup, Viborg amt, søn af slagtermester Mads
Peder Pedersen; g. 11/2 1945 m. Minna P., f.
Christensen; udd. h. faderen 1936-40, lærebrev
1940, svend h. slagtermester Kristian Pedersen,
Alestrup 1940-45, grundlagt nuværende virksom
hed i Alestrup — der omfatter opkøb af levende
kvæg samt slagtning t. eksport og t. hjemme
markedet — og etabi. sig s. selvstændig eksport
slagter 1945, medindehaver af Alestrup Eksport
slagteri, Ålestrup.
Adr. Elmevej 4, Alestrup.
Firma: K. Pedersen, Eksport, Elmevej 4, Ale
strup.
Pedersen, Karl Kristian, slagtermester, ekspor
tør; f. 7/2 1905 i Odense, søn af væver Niels Pe
dersen; g. 20/10 1928 m. Else P., f. Frederiksen;
oprindelig beskæftiget v. andet erhverv men
grundet stor interesse f. heste og handel over
gået t. slagtererhvervet, opkøber i svigerfaderen
slagtermester Jens Frederiksen’s en gros virk
somhed i Odense 1925, løst slagterborgerskab og
optaget s. kompagnon i samme 1930, eneinde
haver af virksomheden — der omfatter en gros
og eksportforretning — efter svigerfaderens død
1936, optaget sønnerne Jørgen Erik og Jens Pe
dersen s. kompagnoner i firmaet; oldermd. f.
Odense Slagterlaug s. 1952, formd. f. A/S Odense
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L. E. Pedersen
slagtermester
Skanderborg

M. N. P. Pedersen
slagtermester
Mellerup

M. Pedersen
slagtermester
Flødstrup

off. Slagtehuse, Odense s. 1952, formd. f. Slagter
mestrenes Tarmsalg, Odense s. 1933 og f. Slagter
mestrenes Talg- og Hudesalg, Odense s. 1952,
formd. f. Slagtermestrenes Stiftelse, Odense s.
1952, medl. af best. f. Slagtermesterforeningen f.
Odense og Omegn s. 1954, formd. f. Dansk Eks
portør- og Kødgrossistforening s. 1955; hobby:
travsport, formd. f. Fyns Travamatørklub 193751, formd. f. Fyns Væddeløbsbane og f. Fyns
Væddeløbsforening, Odense.
Adr. Hunder up vej 62, Odense.
Firma: Jens Frederiksen v. Karl K. Pedersen
& Sønner, Slagterforretning en gros, Rugårdsvej
60, Odense.

M. 0. Pedersen
slagtermester
Klejtrup

i lærevirksomheden, grundlagt nuværende slag
terforretning i Lyngby 1933.
Adr. Lundtoftevej 48, Lyngby.
Firma: Kr. Pedersen, Slagtermester, Lund
toftevej 48, Lyngby.

Pedersen, Knud Hamfeldt, slagtermester; f.
26/10 1902 i Hasle; g. 14/6 1936 m. Inger Sofie
H. P., f. Pedersen; udd. s. teknikumingeniør,
overtaget faderens slagterforretning i Hasle 1936.
Adr. Hasle.
Firma: K. Hamfeldt Pedersen, Slagtermester,
Hasle.

Pedersen, Kristen, slagtermester; f. 18/11 1915
i Skibsted, Ålborg amt, søn af møller Peder Pe
dersen; g. 17/10 1938 m. Ingrid P., f. Jakobsen;
udd. h. slagtermester P. Petersen, Skørping 193135, svendebrev 1935, svend i lærevirksomheden
1935-38, overtaget nuværende slagterforretning i
Kongerslev — der er grundlagt 1923 og sidelø
bende omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — efter lukning 1938, udvidet
og moderniseret virksomheden 1943; vareområde:
kød og viktualier en detail; medl. af best. f.
Sønder Kongerslev Håndværker- og Borgerfor
ening.
Adr. Kongerslev.
Firma: K. Pedersen, Slagter- & Pålægsforret
ning, Kongerslev.

Pedersen, Knud Kornbeck, slagtermester; f.
5/1 1921 i Køng, Assens amt, søn af slagtermester
Hans Laurits Pedersen; g. 24/5 1942 m. Sigrid P.,
f. Jensen; udd. dels h. faderen 1935 og dels h.
slagtermester Harry Nielsen, Pilshuse pr. Nyborg
1935-39, aflagt svendeprøve i Nyborg (særdeles
godt og propert udført arbejde), svend h. lære
mesteren og h. faderen, overtaget slagtermester
Oluf Pryd’s forretning i Glamsbjerg 1942, er
hvervet den t. forretningen hørende ejendom
1944, ombygget og moderniseret forretningen —
der sideløbende omfatter pølsemageri — 1955,
driver sideløbende handel m. levende kvæg og
smågrise; hobby: travsport (kørt ca. 100 løb).
Adr. Søndergade 12, Glamsbjerg.
Firma: Knud K. Pedersen, Slagtermester, Søn
dergade 12, Glamsbjerg.

Pedersen, Kristian, slagtermester; f. 19/9 1916
i Alestrup, Viborg amt, søn af slagtermester
Mads Peder Pedersen; g. 16/11 1941 m. Poula P.,
f. Urfeldt; udd. i faderens slagterforretning i
Ålestrup 1932-36, svendebrev 1936, svend i lære
virksomheden 1936-40, efter faderens død be
styrer af samme f. moderen 1940-41, overtaget
forretningen — der er grundlagt af faderen 1909
og sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1941, udvidet og moderniseret
butik og pølsemageri 1954; vareområde: kød og
viktualier en detail; medl. af best. f. Alestrup
og Omegns Slagtermesterforening s. 1948, formd.
f. samme s. 1953.
Adr. Anlægsvej, Alestrup.
Firma: Kristian Pedersen, Slagtermester, Ve
stergade 14, Alestrup.

Pedersen, Kresten, slagtermester; f. 15/8 1896
i Grenå, søn af kutterfører Th. Pedersen; g.
29/12 1921 m. Lilly P., f. Lundberg; udd. h. slag
termester M. Nielsen, Grenå Havn 1910-14, svend

Pedersen, Laurids Elkjær, slagtermester; f.
21/4 1923 i Varde, søn af fhv. slagtermester Chri
stian Elkjær Pedersen; udd. h. slagtermester
Marius Mikkelsen, Tarm 1939-43, svend 1943-51,
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grundlagt nuværende slagterforretning i Skan
derborg — der sideløbende omfatter pølsemageri,
kogeri og salteri — 1951; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Korsvej, Skanderborg.
Firma: L. Elkjær Pedersen, Slagtermester,
Korsvej, Skanderborg.
Pedersen, Lilli, viktualiehandler; f. i Hillerød,
datter af skovløber Jens Hansen; g. 1936 m. vik
tualiehandler Kaj Pedersen; udd. i Hillerød An
delsslagteris udsalg, Hillerød, selvstændig vik
tualiehandler i Hillerød s. 1947.
Firma: L. Pedersen, Viktualieforretning, Jagt
vej 7, Hillerød.
Pedersen, Magnus Niels Peter, slagtermester;
f. 6/8 1873 i Randers, søn af slagtermester Niels
Pedersen; g. 19/12 1900 m. Augusta P., f. Schrø
der; udd. h. faderen 1887-91, svendeprøve (slag
termester Th. Aaquist, Randers) 1891, svend i
Odder 1891-92, soldat 1892-93, bestyrer af slag
terforretning i Ørting v. Odder 1893-94, grund
lagt nuværende slagterforretning i Mellerup pr.
Randers 1894, afhændet samme t. sønnen Hans
Pedersen 1946; æresmedl. af Randers Slagter
mesterforening 1949.
Adr. Mellerup pr. Randers.

Pedersen, Martin, slagtermester; f. 30/1 1897 i
Flødstrup, Svendborg amt, søn af slagtermester
Peter Christian Pedersen; udd. v. landvæsen,
udd. s. slagter h. faderen 1914-18, som 18-årig
påbegyndt handel m. levende kreaturer og land
handel samt drevet mindre landbrug, erhvervet
nuværende ejendom i Flødstrup og grundlagt
slagterforretning m. slagtehus i samme 1938, ud
videt samme m. butik og pølsemageri 1947-48.
Adr. Flødstrup pr. Ullerslev.
Firma: M. Pedersen, Slagtermester, Flødstrup
pr. Ullerslev.
Pedersen, Michael, slagtermester; f. 16/9 1898
i Elsborg, Viborg amt, søn af snedkermester
Niels Pedersen; g. 14/2 1922 m. Dora P., f. Krath;
udd. h. slagtermester E. Salomon, Viborg 1915-20,
svendebrev 1920, etabl. sig s. selvstændig slag
termester m. salg fra åben bod og vogn 1920,
overtaget nuværende slagterforretning i Viborg
1930; vareområde: kød og viktualier en detail;
medl. af best. f. Viborg Slagtermesterforening.
Adr. Nørremøllevej 43, Viborg.
Firma: M. Pedersen, Slagter, Nørremøllevej
43, Viborg.
Pedersen, Morten Øris, slagtermester; f. 25/6
1919 i Møldrup, Viborg amt, søn af slagtermester
Herman Pedersen; g. 13/12 1942 m. Mary P., f.
Jensen; udd. dels h. faderen og dels h. slagter
mester Christensen, Vinderup 1934-38, svende
prøve m. ros 1938, frekventeret Teknologisk In
stitut, Kbhvn., svend og sen. bestyrer af slagter
forretning i Svejbæk 1938-47, etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Tornemark pr. Sandved

1947, overtaget nuværende slagterforretning i
Klejtrup pr. Hobro — der er grundlagt 1907 og
sideløbende omfatter slagtehus, pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1950, driver iøvrigt
en del kreaturhandel; vareområde: kød og vik
tualier en detail fra butik og vogn; medl. af best.
f. Hobro og Omegns Slagtermesterforening s.
1953.
Adr. Klejtrup pr. Hobro.
Firma: Klejtrup Slagterforretning v. Øris Pe
dersen, Klejtrup pr. Hobro.
Pedersen, Niels, slagtermester; f. 8/3 1901 i
Tistrup, Ribe amt, søn af købmand Peder Peder
sen; g. 10/11 1931 m. Thora P., f. Christensen;
udd. h. slagtermester J. P. Sørensen, Tistrup
1915-19, mestersvend h. slagtermester Axel Han
sen, Esbjerg (17 år), løst næringsbrev og etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Esbjerg 1939,
genn. årene ombygget og moderniseret forret
ningen — der omfatter slagterbutik og pølse
mageri samt skibsproviantering; medl. af for
skellige udvalg i Esbjerg og Omegns Slagter
mesterforening.
Adr. Skolegade 99 A, Esbjerg.
Firma: Niels Pedersen, Slagtermester, Strand
bygade 8, Esbjerg.
Pedersen, Niels Frede, slagtermester; f. 24/6
1923 i Kbhvn., søn af musiker Frits Pedersen;
g. 30/7 1944 m. Elisabeth P., f. Jensen; udd. på
Kalundborg Andels-Svineslagteri, Kalundborg
1937-41, svendebrev 1941, frekventeret Teknolo
gisk Institut, Kbhvn., svend 1941-49, overtaget
nuværende slagterforretning i Assentoft — der
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1949, flyttet forretningen t. egen
nyopført ejendom i Assentoft 1953; vareområde:
kød og viktualier en detail fra butik og vogn.
Adr. Assentoft pr. Volk-Mølle.
Firma: Assentoft Slagterforretning v. N. F.
Pedersen, Assentoft pr. Volk-Mølle.

Pedersen, Niels Jakob, slagtermester; f. 6/4
1902 i Oue sogn, Alborg amt, søn af slagterme
ster Peter Kr. Pedersen; g. 17/4 1932 m. Else P.,
f. Borup; udd. h. slagtermester J. Diksen Jen
sen, Nordenskov 1918-22, svend 1922-32, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Knebel 1932,
grundlagt nuværende slagterforretning i Ran
ders — der sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1938; vareområde:
kød og viktualier en detail.
Adr. Mariagervej 20, Randers.
Firma: N. J. Pedersen, Slagtermester,
Mariagervej 20, Randers.
Pedersen, Niels Jul, slagtermester; f. 2/11 1919
i Agersted, Hjørring amt, søn af slagtermester
Jens Christian Carl Pedersen; g. 16/12 1945 m.
Gerda P., f. Johansen; udd. h. faderen 1936-40,
frekventeret Alborg Slagterfagskole, svendebrev
1940, svend 1940-47, optaget s. kompagnon i fade
rens forretning i Alborg 1947, eneindehaver af
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N. J. Pedersen
slagtermester
Alborg

O. Pedersen
slagtermester
Sjørup

N. O. Pedersen
slagtermester
Kældernæs

O. W. Pedersen
slagtermester
Overlund

samme — der sideløbende omfatter røgeri og
pølsemageri — s. 1954; vareområde: kød og vik
tualier en detail.
Adr. Forchhammersvej 10, Ålborg.
Firma: Jul Pedersen, Slagtermester, Finsensvej 8, Ålborg.

— der sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1954; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Kristrupvej 82, Randers.
Firma: Kristrup Kødforsyning, Kristrupvej 86,
Randers.

Pedersen, Niels Otto, slagtermester; f. 10/8 1889
i Vålse, Maribo amt, søn af landmand Anders
Pedersen; g. 18/12 1921 m. Marie Louise P., f.
Petersen; udd. h. slagtermester Hans Olsen,
Øster Kippinge 1906-10, svend h. slagtermester
H. P. Olsen, Brandstrup 1910-14, etabi. sig s.
selvstændig slagtermester i Kældernæs 1914;
genn. 23 år fanebærer f. Maribo og Omegns
Slagtermesterforening, genn. 30 år revisor i
samme.
Adr. Kældernæs pr. Bandholm.
Firma: Otto Pedersen, Slagtermester, Kælder
næs pr. Bandholm.

Pedersen, Otto, slagtermester.
Firma: Vejle & Omegns Andels-Svineslagteri,.
Vejle.

Pedersen, Orla, slagtermester; f. 24/2 1927 i
Løgstrup, Viborg amt, søn af slagtermester Chri
stian Pedersen; g. 28/12 1950 m. Gerda P., f.
Sørensen; udd. h. slagtermester A. E. Jensen,
Skive 1945-49, svendebrev 1949, salgschauffør f.
Nibe Andels-Svineslagteri, Nibe 1949-53, over
taget nuværende slagterforretning i Sjørup —
der er grundlagt 1931 og sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1953,
udvidet og moderniseret virksomheden 1957;
vareområde: kød og viktualier en detail fra bu
tik og vogn; medl. af best. f. Skive og Omegns
Slagtermesterforening s. repræsentant f. land
slagterne s. 1955, formd. f. Sjørup Vandværk.
Adr. Sjørup pr. Viborg.
Firma: Sjørup Slagterforretning, Sjørup pr.
Viborg.
Pedersen, Orla Leon, slagtermester; f. 15/2 1932
i Vorup sogn, Randers amt, søn af slagteriarbej
der Alfred Pedersen; g. 18/8 1956 m. Elin P., f.
Nielsen; udd. i A/S Randers Svineslagteri, Ran
ders 1947-51, svendeprøve m. udmærkelse 1951,
svend i lærevirksomheden 1951-54, overtaget nu
værende slagterforretning i Kristrup pr. Randers

Pedersen, Otto William, slagtermester; f. 6/12
1907 i Kalundborg, søn af gårdejer Ole Pedersen;
g. 2/2 1936 m. Else P., f. Houmøller; udd. h. slag
termester Norup, Kalundborg 1922-26, svende
brev 1926, svend på Konservesfabrikken »Dana«,
Nykøbing F. 1926-33, konservesmester på Odder
Andels-Svineslagteri, Odder 1933-37, bestyrer af
Viborg Andels-Svineslagteri’s udsalg i Viborg
1937-50, overtaget nuværende slagterforretning i
Overlund — der er grundlagt 1927 og sideløben
de omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1950; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Randersvej 12, Overlund pr. Viborg.
Firma: O. W. Pedersen, Slagtermester, Ran
dersvej 12, Overlund pr. Viborg.
Pedersen, Ove, slagtermester; f. 8/1 1909 i Ejby,.
Odense amt, søn af murermester Peter Frederik
Pedersen; g. 8/11 1936 m. Ellen P., f. Banke; udd.
h. slagtermester P. Chr. Pedersen, Ejby 1923-27,.
svendeprøve efter gi. lov af 1864 (Middelfart),,
svend h. slagtermestrene P. Lund, Middelfart og
Alf Hansen, Køge samt på Køge Andels-Svine
slagteri, Køge og h. læremesteren, overtaget og
restaureret slagtermester Chr. Rasmussen’s for
retning i Årup 1936, fuldstændig ombygget og
moderniseret samme — der sideløbende omfatter
slagtehus og pølsemageri samt landtur — 195657; medl. af best. f. Slagtermesterforeningen fAssens og Omegn; hobby: jagt og fiskeri.
Adr. Bredgade 57, Arup.
Firma: Ove Pedersen, Slagtermester, Bred
gade 57, Arup.
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O. Pedersen
slagter
Videbæk

P. Pedersen
bestyrer
Odense

P. Pedersen
slagtermester
Skørping

Pedersen, Ove, slagter; f. 6/8 1930 i Videbæk,
Ringkøbing amt, søn af slagtermester Johannes
Oscar Pedersen; g. 17/4 1955 m. Grethe P., f.
Engelbredt; udd. i faderens slagterforretning i
Videbæk 1946-50, medhjælper i samme.
Adr. Bredgade 46, Videbæk.
Firma: Johs. Pedersen, Slagterforretning,
Bredgade 24, Videbæk.
Pedersen, Peder, slagtermester; f. 22/3 1895 i
Buderup-Gravlev kommune, Ålborg amt, søn af
kreaturhandler Peter Pedersen; g. 16/1 1925 m.
Jenny P., f. Mouritzen; udd. h. slagtermester
H. C. Lassen, Frederikshavn 1911-15, svende
brev 1915, svend 1915-23, overtaget nuværende
slagterforretning i Skørping — der er grundlagt
1919 og sideløbende omfatter slagtehus, pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri — 1923, udvidet
og moderniseret butikslokalet 1942; vareområde:
kød og viktualier en detail fra butik og vogn;
sideløbende opkøber t. eksport på Ålborg og
Hjørring markeder, opkøber t. statens kvæg- og
kødudvalg 1932-47.
Adr. Skørping.
Firma: P. S. Pedersen, Slagtermester, Skør
ping.

Pedersen, Peder, bestyrer; f. 11/2 1924 i Odense,
søn af slagtermester Svend Pedersen; g. 10/6
1946 m. Inger P., f. Storm; arbejdet i slagter
branchen bl. a. h. onkelen slagtermester Ejvind
Pedersen, Holte og h. faderen samt h. slagter
mester Karl K. Pedersen, Odense, mestersvend
i firmaet Hans Rasmussen’s Sønner, Odense, be
styrer af nuværende slagterforretning i Odense
f. slagtermester Erhardt Frederiksen s. 1956;
medl. af best. f. Atletklubben »Olympia«, Odense
s. 1947, formd. f. samme s. 1955, genn. 10 år
fynsmester i boksning, nr. 2 v. de danske me
sterskaber 1952, deltaget på landsholdet 2 gange
og på udvalgt hold 20 gange; hobby: fiskeri.
Adr. Østerbæksvej 163, Odense.
Firma: Erhardt Frederiksen, Slagtermester,
Rødegårdsvej 114, Odense.

P. F. Pedersen
slagtermester
Valby

Pedersen, Peder Fridthjof, slagtermester; f.
8/9 1908 i Sorø, søn af ølforhandler Martin Pe
dersen; g. 4/9 1932 m. Karen Margrethe P., f.
Wielcke; udd. h. slagtermester Niels Toendahl
Jørgensen, Sorø 1923-27, svend h. slagtermester
Max Pacharzina, Hørsholm, herunder udd. i
pølsemageri, genn. 5 år svend h. slagtermester
Kaj Daniel Petersen, Kbhvn., selvstændig slag
termester m. forskellige forretninger i Kbhvn.
s. 1932, genn. 8 år drevet slagterforretning i
Skellebjerg, Holbæk amt, overtaget nuværende
slagterforretning i Valby 1956.
Adr. Vigerslevvej 276 B, Kbhvn. Valby.
Firma: P. F. Pedersen, Slagtermester, Vigers
levvej 276 B, Kbhvn. Valby.
Pedersen, Peter, slagtermester; f. 7/10 1909 i
Kolding, søn af slagtermester Hans Pedersen; g.
3/1 1934 m. Anna Marie P., f. Albrechtsen; udd.
h. slagtermester Carl Nielsen sen., Kolding 192327, frekventeret Kolding Handelsskole, svend og
pølsemager bl. a. i Holstebro og Struer, forret
ningsfører f. Vojens Andels-Svineslagteri’s afd.
i Haderslev 1930-47, løst næringsbrev og over
taget nuværende slagterforretning i Haderslev —
der omfatter butik og pølsemageri — 1947, genn.
årene ombygget og moderniseret forretningen.
Adr. Gåskærgade 7, Haderslev.
Firma: Peter Pedersen, Slagterforretning, Gås
kærgade 7, Haderslev.

Pedersen, Peter Madsen, slagtermester.
Adr. Lejbølle.
Pedersen, Peter Telling, slagtermester; f. 11/11
1922 i Møldrup, Viborg amt, søn af slagtermester
Herman Pedersen; g. 11/11 1945 m. Ketty T. P.,
f. Nørgaard Jensen; udd. dels h. faderen og dels
h. slagtermester Alfr. Pedersen, Østrup 1937-41,
svendebrev 1942, svend 1942-48, overtaget nuvæ
rende slagterforretning i Nørager — der er
grundlagt 1930 og sideløbende omfatter slagtehus,
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1948,
udvidet og moderniseret forretningen samt op
ført nyt pølsemageri 1955; vareområde: kød og
viktualier en detail fra butik og vogn; driver
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P. Pedersen
slagtermester
Haderslev

P. V. K. Pedersen
slagtermester
Horsens

P. T. Pedersen
slagtermester
Nørager

sideløbende kreaturhandel; medl. af best. f.
Nørager Borger- og Håndværkerforening 1955-57.
Adr. Nørager.
Firma: P. Telling Pedersen, Slagtermester,
Nørager.
Pedersen, Peter Vilhelm Kalmar, slagterme
ster; f. 13/12 1911 i Lund, Tamdrup sogn, Skan
derborg amt, søn af slagtermester Carl Peder
sen; g. 10/3 1939 m. Helga P., f. Jensen; udd. h.
slagtermester Carl Berg, Horsens 1926-30, svende
prøve m. udmærkelse 1930, svend 1930-36, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester (hesteslagter) i
Horsens 1936, flyttet forretningen t. nuværende
moderne lokaler — der omfatter butik, pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri — i Horsens
1955; vareområde: kød — herunder specielt heste
kød — og viktualier en detail; genn. en årrække
medl. af best. f. Horsens og Omegns Slagterme
sterforening, medl. af best. f. Horsens Hånd
værker- og Industriforening.
Adr. Claus Cortsens Gade 5, Horsens.
Firma: Peter Pedersen, Slagtermester, Sønderbrogade 40, Horsens.

P. G. Pedersen
slagtermester
Elintinge

Pedersen, Poul Herman, slagtermester; f. 8/10
1909 i Maribo, søn af slagtermester Lars Peder
Pedersen; g. 25/10 1931 m. Karen P., f. Sørensen;
udd. h. faderen 1923-27, svend h. slagtermestrene
Oscar Christensen, Eskilstrup og Peder Pedersen,
Struer, optaget s. kompagnon i faderens slagter
forretning i Maribo 1931, eneindehaver af sam
me s. 1933; sekretær i Maribo og Omegns Slagter
mesterforening.
Adr. Vestergade 47, Maribo.
Firma: Poul Pedersen, Slagtermester, Vester
gade 47, Maribo.

Pedersen, Poul Vilhelm, slagtermester; f. 30/7
1909 i Kartofte, Maribo amt, søn af slagtermester
Bernhard Pedersen; g. 7/6 1931 m. Lilly P., f.
Poulsen; udd. h. faderen 1923-27, svend h. samme,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Kartofte
1943.
Adr. Kartofte pr. Sakskøbing.
Firma: Poul Pedersen, Slagtermester, Kartofte
pr. Sakskøbing.

Pedersen, Poul, slagtermester; f. 28/2 1902 i
Kbhvn., søn af slagtermester Georg Pedersen;
g. 8/2 1927 m. Christa P., f. Kjær; udi. h. slagter
mester Carl Gress, Frdbg. 1921, svend bl. a. h.
slagtermester Max Holm, Kbhvn. (12 år), etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Kbhvn. 1935.
Adr. Lygten 61, Kbhvn. NV.
Firma: Poul Pedersen, Slagtermester, Øster
Farimagsgade 61, Kbhvn. 0.

Pedersen, Preben, slagtermester; f. 21/9 1930 i
Struer, søn af slagtermester Peder Pedersen; g.
14/5 1950 m. Kirsten P., f. Olsen; udd. i faderens
slagterforretning i Struer 1944-48, frekventeret
Struer tekniske Skole, svend i lærevirksomheden,
overtaget ledelsen af samme f. moderen efter
faderens død! 1951.
Adr. Torvegade 50, Struer.
Firma: P. Pedersen, Slagter- & Viktualieforret
ning, Vestergade 1, Struer.

Pedersen, Poul Gotfred, slagtermester; f. 27/3
1908 i Toreby, Maribo amt, søn af husmand Jens
Peter Pedersen; g. 28/12 1938 m. Agnete P., f.
Andersen; udd. h. slagtermester Carl Jørgensen,
Sakskøbing 1924-28, svend h. slagtermester J.
Brendstrup, Hjelm, grundlagt kreatur*- og kød
handel en detail i Flinterup 1933; medl. af best. f.
Nykøbing F. og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Flintinge.
Firma: Poul Pedersen, Slagtermester, Flin
tinge.

Pedersen, Rasmus, slagtermester; f. 23/9 1899 i
Esbjerg, søn af tømrermester Hans Peter Peder
sen; g. 4/1 1925 m. Elna P., f. Jensen; svende
brev 1925, etabl. sig s. selvstændig slagtermester
i Horsens 1925, overtaget nuværende slagterfor
retning i Nim pr. Horsens — der er grundlagt
1909 — 1928, genn. årene moderniseret forretnin
gen samt opført nyt slagtehus, pølsemageri, rø
geri, kogeri og salteri og installeret fryseboks;
vareområde: kød og viktualier en detail fra bu
tik og vogn; formd. f. Nim Borgerforening; medl.
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P.

H. Pedersen
slagtermester
Maribo

P. Pedersen
slagtermester
Struer

P. V. Pedersen
slagtermester
Kartofte

af Frimurerlogen »Bertel Thorvaldsen« u. Stor
logen af Danmark.
Adr. Nim pr. Horsens.
Firma: Rs. Pedersen, Slagtermester, Nim pr.
Horsens.
Pedersen, Regnar Bech, slagtermester; f. 6/4
1915 i Hornum, Ulstrup sogn, Alborg amt, søn af
slagtermester Petrus Pedersen; g. 11/12 1939 m.
Valborg P., f. Nielsen; udd. h. faderen 1929-33,
svendebrev 1933, svend h. slagtermester Bessmann, Herning 1933-35, etabi. sig s. selvstændig
slagtermester i Løgstør 1935, overtaget nuværen
de slagterforretning i Skanderborg — der er
grundlagt 1950 og sideløbende omfatter pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri — 1956; vare
område: kød og viktualier en detail samt dyb
frosne varer fra konservator.
Adr. Mindet 1, Skanderborg.
Firma: Regnar Pedersen, Slagterforretning,
Mindet 1, Skanderborg.

Pedersen, Robert Bech, slagtermester; f. 23/9
1919 i Ulstrup, Alborg amt, søn af slagtermester
Petrus Martinus Pedersen; g. 26/9 1943 m. Anna
P., f. Thomsen; udd. dels i faderens slagterfor
retning i Løgstør og dels h. slagtermester Fr.
Eriksen, Brande, ansat h. slagtermester Peter
Ryholt, Kbhvn. 1939-40, etabi. sig s. selvstændig
slagtermester 1945.
Adr. Filtenborggade 18, Nykøbing M.
Firma: Nygades Slagterforretning, Nygade 10 B,
Nykøbing M.
Pedersen, Robert Elo, slagtermester; f. 8/9 1925
i Svendborg, søn af slagter Niels Pedersen; g.
10/3 1950 m. Else P., f. Pedersen; udd. h. slag
termester Jørgensen, Nyborg 1939-43, svend h.
slagtermester Peer Sloth, Odense (5 år), over
taget nuværende slagterforretning i Odense 1954.
Adr. Hyldevænget 4, Odense.
Firma: Robert Pedersen, Slagtermester, Nørre
bro 100, Odense.

R. Pedersen
slagtermester
Nim

Pedersen, Robert Vagn, direktør; f. 14/9 1923 i
Vinderup, Ringkøbing amt, søn af slagtermester
Christian Pedersen; g. 9/7 1950 m. Marie P., f.
Bjerregaard; realeksm., derefter ansat i fade
rens eksportslagteri i Vinderup, grundlagt nu
værende fjerkræslagteri i Vinderup — der om
fatter en gros slagtning af fjerkræ m. eksport t.
Europa, Nærorienten og Afrika og m. en gros
salg t. hjemmemarkedet — 1952, genn. årene ud
videt og moderniseret samme; medl. af best. f.
Privat-Fj erkræslagteriernes Sammenslutning.
Adr. Vinderup.
Firma: Vinderup Fjerkræslagteri, Vinderup.
Pedersen, Sofus, slagtermester; f. 31/3 1918 i
Tolstrup, Skanderborg amt, søn af gårdejer Eske
Pedersen; g. 9/8 1941 m. Agnes P., f. Andreasen;
udd. h. slagtermester Ebbesen, Juelsminde 193337, svend bl. a. h. slagtermestrene Bonde, Kol
ding, Klinge, Skive og Beiter, Skjern, overtaget
nuværende slagterforretning i Hvide Sande —
der omfatter butik og pølsemageri — 1947, genn.
årene ombygget og moderniseret samme bl. a. m.
nyt kølerum.
Adr. Søndergade 4, Hvide Sande pr. Ringkø
bing.
Firma: Hvide Sande Slagterforretning, Sønder
gade 4, Hvide Sande pr. Ringkøbing.
Pedersen, Svend, slagtermester.
Firma: Snøde Slagterforretning v. Sv. Peder
sen, St. Snøde.
Pedersen, Svend, slagtermester, kreaturekspor
tør; f. 10/12 1908 i Odense, søn af slagtermester,
eksportør Julius Pedersen; g. 27/10 1935 m. Ebba
Lindholm Pedersen, f. Lindholm Petersen; udd.
h. onkelen slagtermester Wilh. Pedersen, Odense
1924-27, svendeprøve m. udmærkelse, svend i
Tyskland 1928-30, eksportsvend h. faderen, besty
rer af faderens slagterforretning i Odense 1933,
overtaget samme f. egen regning 1935, overtaget
slagterforretningen Drewsensvej 1, Odense 1938,
overtaget faderens opkøbsforretning — der om
fatter opkøb gennem Eksportørernes Landsfor
ening t. Oxexport — 1945; medl. af best. f. A/S
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R. B. Pedersen
slagtermester
Skanderborg

R. B. Pedersen
slagtermester
Nykøbing M.

Kolding Eksportslagteri, Kolding s. 1946 og f.
A/S Odense off. Slagtehuse, Odense s. 1949.
Adr. Elmelygård, Korup F.
Firma: Svend Pedersen, Kreatureksportør,
Elmelygård, Korup F.
Pedersen, Svend Aage, slagtermester; f. 21/12
1923 i Hjørring, søn af støberiarbejder Marius
Pedersen; g. 1947 m. Elsa Anthonia P., f. Madsen;
udd. h. slagtermester C. W. Trebbien, Ålborg
1942-45, svendebrev 1945, svend i lærevirksom
heden 1945-55, overtaget samme — der er grund
lagt 1933 og sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri og kogeri — 1955; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Vonsyldgade 42, Alborg.
Firma: Sv. Aage Pedersen, Slagter, Hadsundvej 40 A, Ålborg.
Pedersen, Svend Birkemose, slagtermester.
Firma: Chr. Pedersen, Slagterforretning, Nør
regade 28, Glamsbjerg.

Pedersen, Valdemar, slagtermester; f. 17/1
1910 i Gjern, Skanderborg amt, søn af skomager
mester Hans Henrik Pedersen; g. 26/6 1948 m.
Tekla P., f. Langhave; udd. i handel, overtaget
nuværende slagter- og viktualieforretning i Od
der — der er grundlagt 1915 — 1952; vareområde:
kød og viktualier en detail; medl. af best. f. Od
der og Omegns Slagtermesterforening s. 1955.
Adr. Rosensgade 31, Odder.
Firma: Vald. Pedersen, Slagter- & Viktualie
forretning, Rosensgade 31, Odder.
Pedersen, Viktor Emanuel, slagtermester; f.
28/4 1884 i Vantore, Maribo amt, søn af over
portør Hans Jørgen Pedersen; g. 22/10 1909 m.
Ragnhild P., f. Jørgensen; udd. h. slagtermester
Chr. Christensen, Nykøbing F. 1898-1902, svend!
h. slagtermester P. Christensen, Stouby, over
taget sidstnævntes forretning 1909; medl. af best,
f. Slagtermestrenes Assurancekasse, Nykøbing F.
Adr. Stouby pr. Væggerløse.
Firma: Viktor Pedersen, Slagterforretning,
Stouby pr. Væggerløse.

Pedersen, Valdemar, slagtermester.
Firma: Vald. Pedersen, Slagterforretning, Mosebakken 2, Masnedsund pr. Vordingborg.

Pedersen, Viktor Henry, slagtermester; f. 7/7
1907 i Følle, Randers amt, søn af slagtermester
Anton Pedersen; g. 4/11 1934 m. Doris P., f. An
dersen; udd. dels h. faderen og dels h. slagter
mester Marinus Nielsen, Grenå Havn 1921-25,
svendebrev 1925, svend h. slagtermester Chr.
Hansen, Grenå 1925-28 og i nuværende slagter
forretning i Følle 1928-40, medindehaver af sidst
nævnte 1940-50, eneindehaver af forretningen —
der er grundlagt af faderen 1914 og sideløbende
omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — s. 1950; vareområde: kød og vik
tualier en detail fra butik og vogn; medl. af
best. f. Østjydsk Slagtermesterforening s. 1951,
formd. f. samme s. 1957.
Adr. Følle pr. Rønde.
Firma: V. Pedersen, Slagtermester, Følle pr.
Rønde.

Pedersen, Valdemar, slagtermester.
Firma: Vald. Pedersen, Slagterforretning, Ly
derslev pr. St. Heddinge.

Pedersen, William, slagtermester; f. 2/9 1916 i
Middelfart, søn af gasværksarbejder Hans Peder
Pedersen; g. 14/12 1941 m. Harriet P., f. Justesen;

Pedersen, Søren Kristian, slagtermester; f.
28/11 1906 i Ålborg, søn af kommunalarbejder Sø
ren Kristian Pedersen; g. 5/12 1927 m. Ingeborg
P., f. Nielsen; udd. h. slagtermester Chr. Hansen,
Ålborg 1921-25, svend h. læremesteren 1925-27 og
på Ålborg off. Slagtehus, Ålborg 1927-37, over
taget nuværende slagterforretning i Ålborg —
der er grundlagt 1929 og sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1937;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Nørholmsvej, Hasseris pr. Ålborg.
Firma: K. Pedersen’s Kødudsalg, Åbsalonsgade
28, Ålborg.
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S. Pedersen
slagtermester,
kreatureksportør
Korup F.

S.

K. Pedersen
slagtermester
Alborg

S. Aa. Pedersen
slagtermester
Alborg

ùidd. h. slagtermester Fr. Christensen, Båring pr.
Asperup 1930-34, svendeprøve (Middelfart), svend
h. slagtermester Carl Lund, Torvet, Middelfart
1934-43, forpagtet slagtermester Carl Lund’s for
retning m. tilhørende slagtehus og pølsemageri
på GI. Banegårdsvej, Middelfart 1943, erhvervet
den t. forretningen hørende ejendom 1950; genn.
ca. 4 år medl. af best. f. Slagtermesterforeningen
f. Middelfart og Omegn, medl. af best. f. Mid
delfart Industriforening s. 1951.
Adr. GI. Banegårdsvej 22, Middelfart.
Firma: William Pedersen, Slagtermester, GI.
Banegårdsvej 22, Middelfart.
Penter, C. M., grosserer; f. 9/8 1907 i Kbhvn.,
søn af høker I. E. Penter; slagterlærling på
Kbhvn.s off. Slagtehus, Kbhvn. 1923, iøvrigt udd.
s. butikssvend h. slagtermester A. Schmidt,
Kbhvn., ansat i firmaet Brdr. Penter, Kødbyen,
Kbhvn. 1929, optaget s. kompagnon i samme 1951.
Adr. H. C. Ørsteds Vej 32, Kbhvn. V.
Firma: Brdr. Penter, Tarme en gros, Høker
boderne 20, Kødbyen, Kbhvn. V.
Penter, Emil, grosserer; f. 10/12 1903 i Kbhvn.,
søn af høker I. E. Penter; g. 17/4 1932 m. Ellen
P., f. Jensen; slagterlærling h. slagtermester
Aage Nielsen, Kbhvn. 1918, svend h. læremeste
ren og h. slagtermester A. Schmidt, Kbhvn., i
kompagni m. broderen grosserer Poul F. Penter
grundlagt nuværende tarme en gros virksomhed
i Kbhvn. 1926, optaget broderen grosserer Carl
M. Penter s. kompagnon i samme 1951; medl. af
best. f. Foreningen af Forhandlere af Slagteri
produkter i Kødbyen.
Adr. Vodroffsvej 2 A, Kbhvn. V.
Firma: Brdr. Penter, Tarme en gros, Høker
boderne 20, Kødbyen, Kbhvn. V.
Penter, P. F., grosserer; f. 14/10 1902 i Kbhvn.,
søn af høker I. E. Penter; g. 18/12 1927 m. Mar
grethe P., f. Hansen; pølsemagerlærling i fir
maet Louis Fischer, Kbhvn. 1916, ansat i firmaet
Brdr. Houlberg, Kbhvn. 1920, i kompagni m.
broderen grosserer Emil Penter grundlagt nu
værende tarme en gros virksomhed i Kbhvn.

V. E. Pedersen
slagtermester
Stouby

1926, optaget broderen grosserer Carl M. Penter
s. kompagnon i samme 1951.
Adr. Mynstersvej 7 A, Kbhvn. V.
Firma: Brdr. Penter, Tarme en gros, Høker
boderne 20, Kødbyen, Kbhvn. V.
Perret-Gentil, Preben, slagtermester; f. 3/5
1918 i Bodal, Sorø amt, søn af antikvitetshand
ler V. Perret-Gentil; g. m. Grete P.-G., f. Ja
cobsen; udd. h. slagtermester Lars Jensen, Hol
bæk 1932-36, frekventeret Holbæk tekniske Sko
le, svendebrev 1936, svend h. slagtermestrene
Kai Nielsen, Næstved, Thorkild Rode, Holbæk
og Norup, Kalundborg samt i Kbhvn., etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Roskilde 1946.
Adr. Clermontgade 36, Roskilde.
Firma: Preben Perret-Gentil, Slagtermester,
Clermontgade 36, Roskilde.

Peters, Einar, slagtermester; f. 29/4 1898 i Tår
bæk, Kbhvn.s amt, søn af bager Emil Christian
Peters; g. 19/11 1922 m. Karen P., f. Jensen; udi.
h. slagtermester Johan Mohr, Kbhvn. 1916, svend
h. læremesteren, etabl. sig s. selvstændig slag
termester i Kbhvn. 1923.
Adr. Strandboulevarden 72, Kbhvn. 0.
Firma: Einar Peters, Slagtermester, Strand
boulevarden 72, Kbhvn. 0.

Peters, Franz Emil, slagtermester; f. 28/3 1912
i Åbenrå, søn af murermester Wilhelm Peters;
udd. h. slagtermester Max Petersen, Åbenrå
1926-30, frekventeret Åbenrå tekniske Skole,
svend bl. a. h. slagtermester Parelius, Åbenrå,
løst næringsbrev og overtaget nuværende ejen
dom m. slagterbutik og pølsemageri i Åbenrå
1944, genn. årene ombygget og moderniseret for
retningen.
Adr. Nygade 38, Åbenrå.
Firma: Franz Peters, Slagterforretning, Ny
gade 38, Åbenrå.
Petersen, Aage Robert, slagter; f. 5/11 1922 i
Odense, søn af slagtermester Elias Magnus Pe
tersen; g. m. Sonja Holbech P., f. Holbech Tømmerup; udd. på Odense Eksportslagteri, Odense
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Pedersen
slagtermester
Middelfart

P. Perret-Gentil
slagtermester
Roskilde

E. Peters
slagtermester
Kbhvn. 0.

1937-41, svendeprøve m. højeste karakter og præ
mie, svend h. fabrikant Eickhoff, Odense og på
Odense Pølsefabrik, Odense, førstemand h. fa
deren s. 1945.
Adr. Østerled 17, Odense.
Firma: E. M. Petersen, Slagtermester, Bene
diktsgade 9, Odense.
Petersen, Aage Warberg, slagtermester; f. 1/5
1917 i Marstal, søn af købmand Rasmus Hansen
Petersen; g. 3/11 1946 m. Martha W. P., f. Niel
sen; udd. h. slagtermester A. Müller, Højer 193135, svendeprøve (Tønder), frekventeret Teknolo
gisk Institut, Kbhvn. 1941, svend h. slagterme
strene Knud Nielsen, Otterup (4 år) og A. Han
sen, Nyborg (4 år), overtaget slagtermester A.
Christensen’s forretning i Otterup 1944, flyttet
forretningen — der sideløbende omfatter slagte
hus og pølsemageri samt »kødtur« — t. egen
ejendom i Otterup 1953; medl. af best. f. Slag
termesterforeningen f. Odense og Omegn s. 1951,
formd. f. foreningens skoleudvalg s. 1956.
Adr. Otterup.
Firma: Aage W. Petersen, Slagtermester, Otte
rup.

Aa. R. Petersen
slagter
Odense

ter Jensen’s Tarmhandel, Esbjerg 1953; medl. af
best. f. Tarmhandlerforeningen i Danmark.
Adr. Rosenvængets Allé 19, Esbjerg.
Firma: Alfred Petersen & Co., Tarme en gros,
Det off. Slagtehus, Estrupvej, Esbjerg.
Petersen, Alfred Laurits, slagtermester; f. 9/3
1895 i Magleby, Møn, søn af slagtermester Niels
Peter Petersen; g. 23/5 1925 m. Eva Krestine P.,
f. Nyboe; udd. i faderens slagterforretning i
Borre 1910-14, medarbejder i samme t. 1920, dre
vet slagterforretning på Bogø 1920-24, grundlagt
nuværende slagterforretning i Karrebæk — der
sideløbende omfatter slagtehus, pølsemageri og
røgeri — 1925; tidl. medl. af best. f. Næstved og
Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Karrebæk pr. Karrebæksminde.
Firma: Petersen & Søn, Slagterforretning,
Karrebæk pr. Karrebæksminde.

Petersen, Agner, slagtermester; f. 16/3 1918 i
Kbhvn., søn af maskinmester Aage Petersen; g.
16/3 1943 m. Kirsten P., f. Hansen Jensen; udd. h.
slagtermester R. Rosendahl, Vejle 1932-36, svend
h. slagtermester Johs. Knudsen, Kbhvn., iøvrigt
svend h. slagtermester Einar Froberg, Kbhvn.
1937, overtaget sidstnævntes forretning 1954.
Adr. Hørdumsgade 1, Kbhvn. SV.
Firma: Agner Petersen, Slagtermester, Borups
Allé 205, Kbhvn. NV.

Petersen, Andreas, slagtermester; f. 24/11 1887
i Øksendrup, Svendborg amt, søn af slagter
mester Peter Petersen; g. 1944 m. Sevilly P., f.
Hjetting; udd. h. broderen slagtermester Peter
Petersen, Nyborg 1902-06, svend h. broderen slag
termester Chr. Petersen, Hesselager, etabi. sig s.
selvstændig slagtermester m. torve- og land
handel i Pile vad pr. Hjulby 1916, ophørt m. for
retningen 1933, derefter modtager f. Danske Pro
vinsslagtermestres Hudeauktionssalg, Nyborg
afd.; genn. 17 år formd. f. Slagtermesterforenin
gen f. Nyborg og Omegn, skuemester v. svende
prøver.
Adr. Pilevad pr. Hjulby.
Firma: Andreas Petersen, Slagtermester, Pile
vad pr. Hjulby.

Petersen, Alfred Christian, tarmgrosserer; f.
21/3 1907 i Slagelse, søn af arbejdsmand Chri
stian Petersen; g. 1/2 1930 m. Astrid P., f. Jør
gensen; udd. dels h. tarmhandler Zeuch, Slagelse
og dels h. slagtermester Ditlev Christensen, Mar
stal, ansat bl. a. i tarmrenserierne på slagterierne
i Roskilde, Rødding, Fjerri tslev, Rønne, Ring
sted og Slagelse, grundlagt Midtsjællands Tarm
handel, Ringsted 1942, sideløbende overtaget Pe

Petersen, Anthon Christian, slagtermester; f.
20/3 1915 i Smidstrup, Vejle amt, søn af tømrer
svend Jørgen Christian Petersen; g. 25/11 1938 m.
Judith P., f. Just; udd. dels h. slagtermester C.
Laursen, Brejninge 1930-31, dels h. slagtermester
Bissenbakker, Børkop 1931-32 og dels h. slagter
mester Carl Dupont, Fredericia 1932-34, svend h.
slagtermester Arthur Schmidt, Fredericia, genn.
10 år salgschauffør i A.S.K.s udsalg, Fredericia,
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Aa. W. Petersen
slagtermester
Otterup

A. C. Petersen
tarmgrosserer
Esbjerg

A. L. Petersen
slagtermester
Karrebæk

påbegyndt landhandel fra hestevogn f. egen reg
ning 1941, grundlagt røgeri på Nymarksvej, Fre
dericia 1942, flyttet samme t. Danmarksstræde,
Fredericia 1947, afhændet røgeriet og grundlagt
nuværende slagterforretning i Fredericia — der
sideløbende omfatter pølsemageri samt landtur
— 1949; medl. af best. f. Fredericia Slagterme
sterforening s. 1955; hobby: fodbold.
Adr. Nymarksvej 4, Fredericia.
Firma: A. Petersen, Slagtermester, Bülowsvej
l, Fredericia.
Petersen, Arthur, slagtermester; f. 3/1 1920 i
Sønder Hygum, Haderslev amt, søn af slagter
mester Niels Peter Petersen; g. 1944 m. Lili P.,
f. Friis Jørgensen; udd. h. slagtermester Buttenschøn, Rødding 1934-38, frekventeret Rødding
tekniske Skole, svend bl. a. i Gram, Rødding og
Holsted, løst næringsbrev og overtaget faderens
slagterforretning i Sønder Hygum 1947.
Adr. Sønder Hygum.
Firma: Arthur Petersen, Slagtermester, Søn
der Hygum.

Petersen, Axel, slagtermester; f. 19/11 1908 i
Andkær, Gauerslund sogn, Vejle amt, søn af
slagter Jens Hansen Petersen; g. 10/5 1934 m.
Ellen P., f. Nielsen; udd. dels h. broderen slag
termester Peter Petersen, Andkær og dels h. slag
termestrene Emil Hansen & Søn, Fåborg 1924-28,
svend bl. a. h. farbroderen slagtermester Peter
sen, Ejstrupholm, delvis leder af sidstnævntes
forretning, overtaget samme 1943, genn. årene
ombygget og moderniseret forretningen; formd.
f. sundhedskommissionen i Ejstrup kommune,
formd. f. Ejstrupholm Jagtforening, næstformd.
i Ejstrupholm Borger- og Håndværkerforening.
Adr. Ejstrupholm.
Firma: Axel Petersen, Slagterforretning, Ej
strupholm.
Petersen, Bendt, slagtermester; f. 7/9 1926 i
Kirke-Stillinge, Sorø amt, søn af slagtermester,
kreaturhandler Thorkild Petersen; g. 13/5 1949
m. Lise P., f. Haagen Rasmussen; udd. h. slag
termestrene Johs. Petersen & Søn, Slagelse,

A. Petersen
slagtermester
Pilevad

svendebrev 1946, svend i faderens slagterforret
ning i Kirke-Stillinge 1948-52, forpagter af sam
me 1952-55, overtaget forretningen 1955.
Adr. Kirke-Stillinge pr. Slagelse.
Firma: Bendt Petersen, Slagtermester, KirkeStillinge pr. Slagelse.

Petersen, Bruno Hauge, slagter; f. 12/5 1936 i
Voulund, Ringkøbing amt, søn af slagtermester
Peter Krøjgaard Petersen; g. 6/7 1957 m. Maija
Parviainen; udd. h. faderen 1950-54, svend i fa
derens slagterforretning i Kølkær, sen. leder af
samme.
Adr. Bredgade 19, Hammerum.
Firma: P. Petersen, Slagterforretning, Kølkær.
Petersen, Børge Møller, slagtermester; f. 20/2
1915 i Dalbyover, Randers amt, søn af murer
mester Harald Petersen; g. 25/4 1937 m. Rigmor
P., f. Jensen; udd. h. slagtermester Hans Chri
stensen, Havndal 1929-33, svendebrev 1933, svend
1933-37, overtaget nuværende slagterforretning i
Havndal — der er grundlagt 1905 og sideløbende
omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — efter læremesteren 1937, flyttet for
retningen t. egen nyopført forretningsejendom i
Havndal 1947; vareområde: kød og viktualier en
detail fra butik og vogn.
Adr. Havndal.
Firma: B. Møller Petersen, Slagterforretning,
Havndal.
Petersen, Carl, slagtermester; f. 10/10 1889 i
Odense, søn af skomagermester Carl Petersen; g.
11/1 1914 m. Camilla P., f. Rasmussen; udd. h.
slagtermester Henningsen, Odense 1903-07, sven
deprøve m. 2. karakter, svend bl. a. h. slagter
mester Chr. Thrane, Fangel og h. broderen slag
termester Holger Petersen, Dalum, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester m. land- og kreatur
handel 1914, grundlagt nuværende slagter- og
viktualieforretning i Dalum — der sideløbende
omfatter pølsemageri — 1934, optaget sønnen
Svend Petersen s. kompagnon i forretningen 1947.
Adr. Dalumvej 10, Fruens Bøge.
Firma: Carl Petersen & Søn, Slagtermestre,
Dalumvej 10, Fruens Bøge.

614

A. C. Petersen
slagtermester
Fredericia

A. Petersen
slagtermester
Ejstrupholm
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slagtermester
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Petersen, Carl Curt, slagtermester; f. 2/3 1926 i
Karrebæk, Præstø amt, søn af slagtermester Al
fred Laurits Petersen; g. 22/4 1957 m. Edith P., f.
Jensen; udd. h. slagtermester Jensen Torp,
Glumsø 1940-44, svend i Allingåbro og Vejen, be
styrer af slagterforretning i Benløse pr. Ring
sted, optaget s. kompagnon i faderens slagter
forretning i Karrebæk 1953.
Adr. Karrebæk pr. Karrebæksminde.
Firma: Petersen & Søn, Slagterforretning,
Karrebæk pr. Karrebæksminde.
Petersen, Carl Johan Helge, slagtermester; f.
27/5 1924 i Varde, søn af pølsemager Hans Peter
August Petersen; g. 11/10 1947 m. Erna P., f.
Hansen; udd. på Skive Andelsslagteri, Skive
1938-42, svendebrev 1942, svend 1942-52, pølse
mester i firmaet A. E. Jensen, Skive 1952-53,
overtaget nuværende slagterforretning i Silke
borg — der er grundlagt 1949 og sideløbende om
fatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
1953; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Vestre Allé 39, Silkeborg.
Firma: Ørnsø Kødforsyning, Vestre Allé 39,
Silkeborg.
Petersen, Carl Peter, slagtermester; f. 9/9 1899
i Kolding, søn af slagtermester Hans Petersen;
g. 26/10 1922 m. Gunder Kristine P., f. Petersen;
udd. i faderens slagterforretning i Kolding 191317, efter faderens død 1916 videreført samme i
samarbejde m. moderen, overtaget forretningen
— der er grundlagt af faderen 1898 og omfatter
butik og pølsemageri — f. egen regning 1923,
kørt »kødtur« t. 1957, driver sideløbende handel
m. levende kreaturer t. eksport; genn. 20 år se
kretær i Slagtermesterforeningen f. Kolding og
Omegn, genn. 20 år fanebærer f. samme, genn.
en årrække skuemester v. svendeprøver; hobby:
kreaturopdræt.
Adr. Tøndervej 30, Kolding.
Firma: Carl Petersen, Slagtermester, Tøndervej
30, Kolding.
Petersen, Charles, slagtermester.
Firma: Ch. Petersen, Slagterforretning, Svane
gården, Nykøbing S.

B. Petersen
slagtermester
Kirke-Stillinge

Petersen, Christian, slagtermester; f. 22/9 1885
i Hillerød, søn af gæstgiver Mads Petersen; g.
2/11 1930 m. Martha P., f. Hansen; udd. h. slag
termester Anders Olsen, Hillerød 1899-1903, svend
i Hillerød og Humlebæk, etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Hillerød 1910; tidl. medl. af
best. f. og kasserer i Frederiksborg og Omegns
Slagtermesterforening; medl. af best. f. A/S Hil
lerød og Omegns Bank, Hillerød.
Adr. Søndre Banevej 21, Hillerød.
Firma: Chr. Petersen & Søn, Slagterforretning,
Slotsgade 29, Hillerød.

Petersen, Christian, slagtermester; f. 9/12 1919
i Løgumkloster, Tønder amt, søn af skrædder
mester Hans Thomsen Petersen; g. 6/6 1953 m.
Gerda P., f. Bronton; udd. dels h. slagtermester
Chr. Jensen, Esbjerg og dels h. slagtermester
Frederik Mortensen, Varde 1936-40, frekventeret
Esbjerg tekniske Skole og Teknologisk Institut,
Kbhvn., svend og sen. bestyrer af slagteriudsal
get i Hundested, løst næringsbrev og overtaget
nuværende slagterforretning i Esbjerg — der om
fatter butik og pølsemageri — 1944, genn. årene
ombygget og moderniseret samme; tildelt for
skellige præmier og diplomer på slagterudstillin
ger i Holland; medl. af best. f. assurancefor
eningen u. Esbjerg og Omegns Slagtermester
forening, till. medl. af festudvalget i samme.
Adr. Sjællandsgade 17, Esbjerg.
Firma: Chr. Petersen, Slagtermester, Sjæl
landsgade 17, Esbjerg.
Petersen, Christian Anker, slagtermester; f.
27/9 1904 i Frederiksborg slotssogn, Frederiks
borg amt, søn af slagtermester Christian Peter
sen; g. 1/2 1931 m. Kirsten P., f. Nielsen; udd. i
faderens slagterforretning i Hillerød 1918-22,
svend i Tikøb, Hornbæk og Birkerød, overtaget
nuværende slagterforretning i Birkerød 1930.
Adr. Hovedgaden 28, Birkerød.
Firma: Anker Petersen, Slagtermester, Hoved
gaden 28, Birkerød.

Petersen, Christian Klamer, slagtermester; f.
2/2 1900 i Kastrup, Kbhvn.s amt, søn af fisker

615

B. M. Petersen
slagtermester
Havndal

C. C. Petersen
slagtermester
Karrebæk

C. Petersen
slagtermester
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Hans Petersen; g. 6/9 1931 m. Ellen K. P., f.
Steffensen; udd. h. svigerfaderen slagtermester
V. Steffensen, Kastrup, sammen m. svogeren
slagtermester Godtfred Steffensen medindehaver
af lærevirksomheden — der er grundlagt af
slagtermester G. Steffensen 1876 — 1934.
Adr. Kastruplundgade 25, Kastrup.
Firma: Steffensen & Petersen, Slagterforret
ning, Kastruplundgade 25, Kastrup.

Petersen, E. Vesterskov, slagtermester.
Firma: Vald. Petersen & Søn, Slagterforret
ning, Tagensvej 43, Kbhvn. N.
Petersen, Eiler Juul, slagtermester; f. 23/5 1919
i Karise, Præstø amt, søn af købmand Ejnar
Juul Petersen; g. 23/10 1948 m. Lilli J. P., f. Lar
sen; udd. h. slagtermester Herrn. Jacobsen, Has
lev 1933-37, svend h. samme t. 1939, ansat på
Haslev Andels-Svineslagteri, Haslev 1940-42 og
på Køge Andels-Svineslagteri, Køge 1943-46, be
styrer af Kødbørsen, Køge 1946-52, erhvervet nu
værende ejendom m. tilhørende slagter- og vik
tualieforretning i Køge — der sideløbende om
fatter pølsemageri — 1952.
Adr. Mågevej 20, Køge.
Firma: Eiler Juul Petersen, Slagtermester,
Mågevej 20, Køge.

Petersen, Ejvind, slagter; f. 2/4 1932, søn af
slagtermester Ove Richard Petersen, Vejle; udd.
s. pølsemager på Vejle & Omegns Andels-Svine
slagteri, Vejle.
Firma: O. R. Petersen, Slagtermester, Vester
gade 45, Vejle.
Petersen, Elias Magnus, slagtermester; f. 13/10
1892 i Odense; g. m. Emilie P., f. Schlander;
pølsemager h. slagtermester Nielsen, Tårnborg
samt h. svogeren slagtermester H. Johansen,
Odense, landslagter t. 1934, overtaget nuværende
slagterforretning i Odense 1934.
Adr. Kragsbjergvej 6, Odense.
Firma: E. M. Petersen, Slagtermester, Bene
diktsgade 9, Odense.

C. J. H. Petersen
slagtermester
Silkeborg

Petersen, Erich Otto, slagtermester; f. 4/11
1879 i Tønder, søn af kromand Heinrich Johansen
Petersen; g. 28/9 1905 m. Sofie P., f. Klindt; udd.
h. slagtermester Mommsen, Tønder 1895-99, svend
bl. a. h. slagtermestrene Hans Marcussen, Tøn
der og Niels Nielsen, Haderslev, løst nærings
brev og etabi. sig s. selvstændig slagtermester i
Tønder 1905, genn. årene ombygget og moderni
seret forretningen*; genn. 27 år formand (ober
meister) f. Slagtermesterforeningen f. Tønder By.
Adr. Uldgaden 2, Tønder.
Firma: Erich Petersen, Slagterforretning, Uld
gaden 2, Tønder.
Petersen, Erik Hauge, slagtermester; f. 5/8 1930
i Herning, søn af slagtermester Peter Krøjgaard
Petersen; g. 5/3 1955 m. Kate P., f. Pedersen;
udd. h. faderen 1944-48, svend h. faderen, løst
næringsbrev og i kompagni m. broderen slagter
mester Johannes Hauge Petersen overtaget bed
stefaderens slagterforretning i Hammerum 1955,
genn. årene ombygget og moderniseret samme.
Adr. Bredgade 1, Hammerum.
Firma: Brdr. Petersen, Slagterforretning, Bred
gade 1, Hammerum.

Petersen, Erik Leif Bolz, slagtermester; f. 20/7
1912 på Frdbg., søn af slagtermester Carl Sofus
Petersen; g. 23/10 1934 m. Vinca B. P., f. Damgaard Larsen; udi. h. slagtermester H. C. Hansen,
Frdbg. 1930, ungsvend h. slagtermester Kjeld
Rasmussen, Kbhvn., sen. ansat i moderens vik
tualieforretning i Gentofte, selvstændig slagter
mester s. 1938, indehaver af nuværende slagter
forretning i Gentofte s. 1947.
Adr. Frølichsvej 40 A, Charlottenlund.
Firma: Jagtvejens Kødudsalg, Ordrup Jagtvej
44, Charlottenlund.

Petersen, Evald Herman, slagtermester; f. 14/2
1908 i Kgs. Lyngby, Kbhvn.s amt, søn af restau♦ Slagtermester Erich Otto Petersen’s forretning er gennem
årene blevet ombygget og moderniseret, såvidt fredningsnævnet har
tilladt det, idet forretningen er beliggende i den berømte Uldgade i
Tønder, der er fuldstændig fredet, og i en ejendom, hvori der har
været drevet slagteri siden 1742 og måske endog før dette årstal.
Red.
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ratør Charles Petersen; g. 19/8 1950 m. Christel
P., f. Christensen; udd. h. slagtermestrene Chr.
Dyreborg, Glostrup og Plambech, Holbæk, genn.
ca. 20 år ansat i Roskilde Andels-Svineslagteri’s
udsalg i Rødovre, heraf genn. ca. 10 år s. for
retningsbestyrer, overtaget slagtermester Hans
Nielsen’s forretning i Rødovre 1952.
Adr. Langdraget 1, Vanløse.
Firma: Evald Petersen, Slagtermester, Roskil
devej 327, Rødovre pr. Valby.
Petersen, Frende, slagtermester; f. 27/3 1903 i
Tønder, søn af slagtermester Hans Petersen;
g. 29/11 1943 m. Dorothea P., f. Andresen; udd.
i faderens slagterforretning i Tønder 1918-21,
frekventeret Tønder tekniske Skole, svend bl. a.
i lærevirksomheden, løst næringsbrev 1937, dre
vet lærevirksomheden f. moderen 1937-45, over
taget samme f. egen regning 1945, genn. årene
moderniseret forretningen; medl. af best. f. og
næstformd. og revisor i Tønder og Omegns
Slagtermesterforening.
Adr. Østergade 64, Tønder.
Firma: Frende Petersen, Slagtermester, Øster
gade 64, Tønder.
Petersen, Fritz, slagtermester; f. 23/10 1902 i
Sønderborg, søn af købmand Heinrich Georg

E. O. Petersen
slagtermester
Tønder

E. M. Petersen
slagtermester
Odense

Petersen; g. 13/12 1930 m. Lilly P., f. Jansen;
udd. h. slagtermester Lassen, Guderup, Als 1917
-20, frekventeret forskellige tyske pølsemager
skoler bl. a. i Kiel, Preitz og Leipzig, svende
prøve (Sønderborg), mesterprøve (Leipzig), sen.
svend i Sønderjylland, løst næringsbrev og etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Sønderborg
1930, genn. årene udvidet og moderniseret for
retningen — der omfatter butik og pølsemageri;
formd. f. Sønderborg og Omegns Slagtermester
forening.
Adr. Hilmar Finsens Gade 10, Sønderborg.
Firma: Fritz Petersen, Slagterforretning, Hil
mar Finsens Gade 10, Sønderborg.

Petersen, Frode Knud, slagtermester; f. 12/5
1910 i Kolding, søn af maskinmester Peter Chri
stian Petersen; g. 21/5 1933 m. Hedvig P., f. Han
sen; udd. h. slagtermester Niels Hansen, Had
sten 1924-28, svendebrev 1928, svend i lærevirk
somheden 1928-51, overtaget samme — der er
grundlagt af læremesteren 1910 og sideløbende
omfatter slagtehus, pølsefabrik, røgeri, kogeri og
salteri — 1951; vareområde: kød og viktualier en
detail fra butik og vogn; formd. f. Hadsten
Vandværk.

E. H. Petersen
slagtermester
Hammerum

F. Petersen
slagtermester
Sønderborg
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Adr. Østergade 9, Hadsten.
Firma: Knud Petersen, Slagterforretning,
Hadsten.
Petersen, Gunnar, slagtermester; f. 10/4 1903 i
Jerslev, Holbæk amt, søn af kreaturhandler
Valdemar Petersen; g. 21/6 1924 m. Ellen P., f.
Jakobsen; udd. h. slagtermester Chr. Norup,
Kalundborg 1917-21, svend i Kbhvn. samt h.
slagtermester P. Hansen, Karise 1921-30, over
taget sidstnævntes forretning 1929; medl. af
best. f. Østsjællands Slagtermesterforening og f.
Sorø og Præstø Amts Kreaturhandlerforening.
Adr. Karise.
Firma: Gunnar Petersen, Slagtermester,
Karise.
Petersen, Hans, slagtermester; f. 15/5 1913 i
Bovrup, Åbenrå amt, søn af slagtermester Johan
Petersen; g. 5/5 1947 m. Anna P., f. Jørgensen;
udd. i faderens slagterforretning i Bovrup 192731, frekventeret Bovrup tekniske Skole, aflagt
svendeprøve, svend bl. a. h. slagtermestrene
Fritz Petersen, Sønderborg og Schødt, Bov pr.
Padborg samt på Åbenrå Andels-Svineslagteri,
Åbenrå og i lærevirksomheden, løst nærings
brev og overtaget sidstnævnte efter faderen
1953, genn. årene moderniseret forretningen.
Adr. Bovrup.
Firma: Hans Petersen, Slagterforretning, Bov
rup.
Petersen, Hans Carl Bent, slagtermester; f.
27/8 1928 i Roskilde, søn af arbejdsmand Harald
Wilhelm Petersen; udd. på Roskilde AndelsSvineslagteri, Roskilde 1942-46, svend i lære
virksomheden og h. slagtermestrene Brdr. Han
sen, Roskilde, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Roskilde 1952.
Adr. Rughaven 41, Roskilde.
Firma: Kamstrupstiens Slagterforretning,
Kamstrupsti 4, Roskilde.

Petersen, Hans Egon Jørgen Hartmann, slag
termester; f. 16/10 1913 i Brønderslev, søn af
slagtermester Hans Petersen; g. 26/11 1939 m.

H. P. Petersen
slagtermester
Slagelse

Ketty Kamma H. P., f. Andersen; udd. h. fade
ren 1928-32, frekventeret Hjørring tekniske
Skole, svend h. slagtermestrene Aagaard Jensen,
Silkeborg, Brdr. Hansen, Slagelse og Heinrich
Nielsen, Abyhøj, løst næringsbrev og overtaget
nuværende slagterforretning i Hjørring — der
omfatter butik og pølsemageri — 1937, genn.
årene udvidet og moderniseret forretningen;
medl. af best. f. Hjørring og Omegns Slagter
mesterforening.
Adr. Springvandspladsen 6-7, Hjørring.
Firma: Hartmann Petersen’s Slagterforretning,
Jernbanegade 2, Hjørring.

Petersen, Hans Emil, slagtermester; f. 21/8
1904 i Helsingør, søn af staldmester Niels Peter
Petersen; g. 30/10 1922 m. Bertha P., f. Petersen;
udd. h. slagtermester Emil Friis, Helsingør
1918-25, svend i Holbæk og Helsingør, selvstæn
dig slagtermester i Helsingør s. 1929; medl. af
best. f. Helsingør Slagterlaug.
Adr. Sudergade 12, Helsingør.
Firma: Emil Petersen, Slagtermester, Suder
gade 12, Helsingør.
Petersen, Hans Holger Juul, slagtermester; f.
28/12 1912 i Slagelse, søn af slagtermester Adolf
Niels Juul Petersen; g. 23/11 1941 m. Britta P.,
f. Frederiksen; udd. h. slagtermester Johs.
Petersen, Slagelse 1927-31, svendeprøve m. ros
(Slagelse), svend h. læremesteren, overtaget nu
værende slagterforretning i Kerteminde — der
sideløbende omfatter moderne pølsemageri —
efter slagtermester Marius Petersen 1934; hob
by: kricket.
Adr. Vestergade 5, Kerteminde.
Firma: Holger Petersen, Slagtermester, Vester
gade 5, Kerteminde.
Petersen, Hans Peter, slagtermester; f. 23/3
1893 i Rønne, søn af funktionær i postvæsenet
H. E. Petersen; g. 5/10 1948 m. Johanne Marie
P., f. Nielsen; udd. h. slagtermester Johs. An
dersen, Neksø 1910-14, svend i lærevirksom
heden t. 1921, selvstændig kreaturhandler på
Bornholm 1921-31, overtaget læremesterens slag-

618

H. C. Petersen
slagtermester
Bjerringbro

H. J. Petersen
slagtermester
Tønder

H. M. Petersen
slagtermester
Kbhvn. V.

terforretning i Neksø 1931, overtaget nuværende
slagterforretning i Rødovre — der sideløbende
omfatter pølsemageri — 1943.
Adr. Frøslevvej 47, Rødovre pr. Valby.
Firma: Damhustorvets Kødbørs, Damhustorvet
7, Rødovre pr. Valby.
Petersen, Hans Peter, slagtermester; f. 11/1
1914 i Slagelse, søn af slagtermester Johs. Peter
sen; g. 8/5 1938 m. Gyritha P., f. Olsen; udd. h.
faderen 1928-32, handelseksm. 1931, medarbejder
i faderens slagterforretning i Slagelse 1932-37,
medindehaver af samme s. 1937; formd. f. Slag
termestrenes Assurance- og Hudesalgsforening,
Slagelse, medl. af best. f. A/S Slagelse off.
Slagtehuse, Slagelse, medstifter af og kasserer i
Slagelse og Omegns Slagtermesterforening 194247, medl. af repræsentantskabet f. Landboban
ken, Slagelse.
Adr. Rosengade 13, Slagelse.
Firma: Johs. Petersen & Søn, Slagterforret
ning, Rosengade 13, Slagelse.
Petersen, Heinrich Carl, slagtermester; f. 2/2
1893 i Hjørring, søn af slagtermester Carl Vil
helm Petersen; g. 6/11 1920 m. Laura P., f. Niclassen; udd. i faderens slagterforretning i Bjer
ringbro 1907-11, svendebrev 1911, svend i lære
virksomheden 1911-22, grundlagt nuværende
slagterforretning i Bjerringbro — der sideløben
de omfatter pølsemageri, kogeri og salteri —
1922; vareområde: kød og viktualier en detail;
medindehaver af Bjerringbro off. Slagtehus I/S,
Bjerringbro, formd. f. samme t. 1950; skue
mester v. svendeprøver.
Adr. Storegade 13, Bjerringbro.
Firma: Heinrich Petersen, Slagtermester,
Storegade 13, Bjerringbro.
Petersen, Heinrich Johannes, slagtermester; f.
6/8 1920, søn af slagtermester Erich Otto Peter
sen; g. 1/7 1951 m. Käthe P., f. Friederichsen;
udd. dels h. faderen og dels h. slagtermester
Fritz Hilbig, Åbenrå 1936-39, frekventeret Åben
rå tekniske Skole, medarbejder i faderens slag

H. Petersen
slagtermester
Bjerringbro

terforretning i Tønder m. henblik på snarlig
overtagelse af samme.
Firma: Erich Petersen, Slagterforretning, Uld
gaden 2, Tønder.
Petersen, Helmer Marius, slagtermester; f. 23/5
1911 i Hillerød, søn af karetmagermester Wil
helm Petersen; g. 25/12 1950 m. Gerda P., f. Hinrichsen; udd. h. slagtermester Sigfred Aagesen,
Hillerød, .aflagt svendeprøve h. samme, svend h.
slagtermester Johan Bekker, Kbhvn. 1930, me
stersvend h. samme 1935-40, derefter bestyrer af
nuværende slagterforretning i Kbhvn., forpag
ter af samme s. 1952.
Adr. Kastanie Allé 13, Vanløse.
Firma: fhv. Johan Bekker, Slagterforretning,
Istedgade 57, Kbhvn. V.
Petersen, Henning, slagtermester; f. 17/2 1925
i Bjerringbro, Viborg amt, søn af eksportør Jo
hannes Petersen; g. 1/8 1948 m. Hedvig P., f. Buch;
udd. h. slagtermester Carl Buch, Randers 1939-43,
svendebrev 1943, svend i lærevirksomheden samt
h. faderen 1943-49, overtaget nuværende slagter
forretning i Bjerringbro — der er grundlagt af
onkelen slagtermester Charley Petersen 1920 og
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, koge
rig og salteri — 1949; vareområde: kød og vik
tualier en detail fra butik og vogn; medl. af
best. f. Bjerringbro Slagtermesterforening s.
1952, formd. f. samme s. 1956.
Adr. Søndergade 6, Bjerringbro.
Firma: Henning Petersen, Slagtermester,
Søndergade 6, Bjerringbro.

Petersen, Henry Arnold, slagtermester; f. 4/9
1918 i Vinderup, Ringkøbing amt, søn af slagter
mester Karl Petersen; g. 6/10 1941 m. Elna Mar
grethe P., f. Juhl; udd. dels h. faderen i Vin
derup 1932-35 og dels h. slagtermester A. E. Jen
sen, Skive 1935-36, aflagt svendeprøve (h. sidst
nævnte), svend bl. a. h. slagtermester Koch,
Holstebro (4 år), slagtermester på Holstebro off.
Slagtehus, Holstebro — der omfatter slagtning f.
slagtermestrene i Holstebro og omegn, eksport-
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slagtning og en gros slagtning t. hjemmemarke
det samt handel m. kreaturer — s. 1941.
Adr. Vendersgade 8, Holstebro.
Firma: Holstebro off. Slagtehus, Kødkontrol &
Eksportslagteri, Holstebro.
Petersen, Henry Bille, slagtermester; f. 17/4
1908 i Ramløse, Frederiksborg amt, søn af slag
termester Jørgen Petersen; g. 1939 m. Jonna P.,
f. Jepsted Christensen; udd. dels h. faderen og
dels h. slagtermestrene Brdr. Soelberg, Vording
borg 1922-26, medarbejder i faderens slagterfor
retning i Stege, overtaget samme 1948; formd. f.
Møns Slagtermesterforening 1947-57.
Adr. Storegade 61, Stege.
Firma: Henry B. Petersen, Slagtermester,
Storegade 61, Stege.

Petersen, Herman, slagtermester; f. 18/2 1918 i
Astrup, Maribo amt, søn af slagtermester Carl
Marius Petersen; g. 30/12 1945 m. Helga Kirstine
P., f. Hansen; udd. dels h. faderen og dels h.
slagtermester Jørgen Petersen, Stege 1935-39,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Falker
slev 1953; medl. af best. f. Stubbekøbing og Om
egns Slagtermesterforening.
Adr. Falkerslev pr. Horbelev.
Firma: Herman Petersen, Slagtermester, Fal
kerslev pr. Horbelev.
Petersen, Holger, grosserer; f. 10/11 1896 i Tibirke, Frederiksborg amt, søn af murermester
Jens Petersen; g. 31/10 1920 m. Inger P., f. Win
ther; udd. i firmaet Segelcke & Co. (grundlagt
1893), Kbhvn., sideløbende ansat i Slagteriernes
Fællessalg (grundlagt 1916), Kbhvn. s. 1916, pro
kurist i nævnte firmaer 1937, medindehaver af
samme s. 1941.
Adr. Stockflethsvej 9, Kbhvn. F.
Firma: Slagteriernes Fællessalg — Segelcke
& Co., Flæsketorvet 91, Kødbyen, Kbhvn. V.
Petersen, Holger Theodor, slagtermester; f.
29/2 1920 i Kbhvn., søn af slagtermester Poul
Peter Emil Petersen; g. 9/10 1948 m. Jytte P., f.
Olsen; udi. h. slagtermester Villy Gramhald,

I. M. Petersen
slagtermester
Charlottenlund

Kbhvn. 1938, svend i A/S S. Toftehøj, Vanløse
(10 år) samt i Glostrup (ca. 3 år), etabl. sig s.
selvstændig slagtermester på Frdbg. 1953.
Adr. Gudenåvej 24, Kbhvn. F.
Firma: Holger Petersen, Slagtermester, Godthåbsvej 183, Kbhvn. F.
Petersen, Inger Mary, slagtermester; f. 26/3
1915 i Kærbyholm, Fyn; g. m. slagtermester Jes
Petersen (død 1954); efter ægtefællens død 1954
overtaget og videreført dennes slagterforretning
i Gentofte — der har været i ægtefællens eje
s. 1916.
Adr. Trunnevangen 7, Charlottenlund.
Firma: Jes Petersen, Slagterforretning, Jæ
gersborg Allé 23, Charlottenlund.
Petersen, Jakob, slagtermester; f. 12/6 1888 i
Thorning, Viborg amt, søn af slagtermester
Christian Petersen; g. 20/11 1917 m. Emmy P., f.
Nielsen (død); udd. h. faderen 1902-06, drevet
handel m. kreaturer t. eksport og t. hjemme
markedet 1906-24, overtaget nuværende slagter
forretning i Thorning — der er grundlagt af
faderen 1885 og sideløbende omfatter pølse
mageri, kogeri og salteri — 1924; vareomraade:
kød og viktualier en detail fra butik og vogn;
driver sideløbende handel m. levekvæg bl. a. t.
eksport; genn. en årrække kasserer i Kjellerup
og omegns Slagtermesterforening.
Adr. Thorning pr. Kjellerup.
Firma: Jakob Petersen, Slagtermester, Thor
ning pr. Kjellerup.

Petersen, Jens, opsynsmand.
Firma: Bjerringbro off. Slagtehus I/S, Bjer
ringbro.
Petersen, Jens, tarmgrosserer; f. 1/6 1909 i
Dalby, Vejle amt, søn af gårdejer Jens Peter
sen; g. 1939 m. Mary P., f. Ravn; udd. i slagteri
og tarmafdeling h. slagtermester Henry Peder
sen, Kolding 1924-28, derefter bestyrer f. lære
mesteren i forskellige jydske slagtehuse bl. a.
i Brørup, Tønder og Haderslev, overtaget nu-
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værende en gros virksomhed i Haderslev — der
omfatter alt i indvolde og tarme — 1942.
Adr. Østergade 28, Haderslev.
Firma: Jens Petersen, Tarme & Indvolde en
gros, Østergade 28, Haderslev.
Petersen, Jens Peter, tarmgrosserer; f. 23/7
1911 i Ørslev, Præstø amt, søn af brolægger Vic
tor Petersen; g. 1/12 1935 m. Herdis P., f. Nør
gaard; udd. i tarmbranchen på Masnedsund An
dels-Svineslagteri, Vordingborg 1928-32, svend i
lærevirksomheden t. 1939, sen. svend på Det off.
Slagtehus, Kbhvn., mestersvend h. tarmgrosse
rer Alfr. Petersen, Midtsjællands Tarmhandel,
Ringsted 1942, medindehaver af virksomheden
1943, udvidet samme t. sideløbende at omfatte
firmaet Alfr. Petersen & Co., Esbjerg 1953; kas
serer i Ringsted Håndværkerforening.
Adr. Brogade 9, Ringsted.
Firma: Midtsjællands Tarmhandel, Næstved
vej 13, Ringsted.
Petersen, Johannes, eksportør; f. 11/5 1904 i
Bjerringbro, Viborg amt, søn af slagtermester
Carl Vilhelm Petersen; g. 13/10 1924 m. Gudrun
P., f. Nüchel; udd. i faderens eksportvirksomhed
i Bjerringbro 1918-22, svend i lærevirksomheden
1922, medindehaver af samme 1924, eneindehaver
af virksomheden — der omfatter eksport af kød
og levende kvæg samt en gros salg af kød t.
hjemmemarkedet — s. 1931, medindehaver af
Bjerringbro off. Slagtehus I/S, Bjerringbro.
Adr. Storegade 35, Bjerringbro.
Firma: Johs. Petersen, Kød en gros, Bjerring
bro.

Petersen, Johannes Hauge, slagtermester; f.
16/9 1932 i Hammerum, Ringkøbing amt, søn af
slagtermester Peter Krøjgaard Petersen; udd. h.
faderen 1946-50, frekventeret Teknologisk Insti
tute kurser, Herning, iøvrigt svend h. faderen,
løst næringsbrev og i kompagni m. broderen
slagtermester Erik Hauge Petersen overtaget
bedstefaderens slagterforretning i Hammerum
1955, genn. årene ombygget og moderniseret
samme.

J. P. Petersen
slagtermester
Sønderborg

Adr. Bredgade 1, Hammerum.
Firma: Brdr. Petersen, Slagterforretning,
Bredgade 1, Hammerum.

Petersen, Jørgen Peter, slagtermester; f. 8/3
1910 i Sønderborg, søn af kolonialgrosserer Jens
Peter Petersen; g. 31/8 1937 m. Edith P., f. Sø
rensen; udd. h. slagtermester Franke, Sønder
borg 1925-29, frekventeret Sønderborg tekniske
Skole, svend bl. a. h. slagtermestrene Poul Jør
gensen, Fredericia og Einar Andersen, Vejle, be
styrer i slagterfirmaet Olaf Nord, Kbhvn., genn.
12 år slagteriudsalgsbestyrer i Sønderborg, løst
næringsbrev og etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i nuværende moderne slagterforretning
m. pølsemageri i Sønderborg 1947; medl. af sven
deprøvekommissionen f. pølsemageri i Sønder
borg.
Adr. Parkgade 43, Sønderborg.
Firma: Jørgen Petersen, Slagtermester, Ring
gade 77, Sønderborg.
Petersen, Kaj, bestyrer; f. 15/12 1906 i Sæby,
Hjørring amt, søn af maskinpasser Peter Peter
sen; g. 8/8 1930 m. Ingrid P., f. Wittrup; udd. i
handel, bestyrer af Frederikshavn Andels-Svine& Kreaturslagteri’s udsalg på GI. Torv, Frede
rikshavn s. 1935.
Adr. GI. Torv 9, Frederikshavn.
Firma: Frederikshavn Andels-Svine- & Krea
turslagteri’s Udsalg, GI. Torv, Frederikshavn.

Petersen, Kaj, slagtermester, eksportør; f. 29/11
1921 i Bjerringbro, Viborg amt, søn af slagter
mester Emil Petersen; g. 29/11 1947 m. Grethe P.,
f. Alstrup; etabl. sig s. opkøber af kreaturer
1941, sideløbende grundlagt detailslagterforret
ning i Bjerringbro 1948, afhændet samme 1950,
driver fortsat virksomhed m. eksport af kød og
levende kvæg samt en gros salg af kød til hjem
memarkedet, medindehaver af Bjerringbro off.
Slagtehus I/S, Bjerringbro.
Adr. Nygade 4 A, Bjerringbro.
Firma: Kaj Petersen, Kød en gros, Bjerrringbro.
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Petersen, Kingo Arthur, slagtermester.
Firma: Kingo Petersen, Slagtermester, Hvidovrevej 92, Hvidovre pr. Valby.

Petersen, Kjeld Aage, slagtermester; f. 16/3
1913 i Orup, Præstø amt, søn af slagtermester
Holger Petersen; g. 1/4 1934 m. Valborg P., f.
Nielsen; udd. h. slagtermestrene Brdr. Soelberg,
Vordingborg, svendebrev 1931, svend i lærevirk
somheden samt h. slagtermestrene Vald. Hansen,
Vordingborg og Henrik Svendsen, Fakse Lade
plads, overtaget faderens slagterforretning i
Orup 1942, opført nuværende ejendom m. slagte
hus, pølsemageri og røgeri i Orup 1953; medl.
af best. f. Østsjællands Slagtermesterforening.
Adr. Orup pr. Fakse.
Firma: Kjeld Petersen, Slagtermester, Orup
pr. Fakse.
Petersen, Kristian, slagtermester; f. 10/11 1918
i Thorning, Viborg amt, søn af slagtermester
Jakob Petersen; g. 8/8 1948 m. Nanna P., f. Bech
Sørensen; udd. h. faderen 1934-38, svendeprøve
m. ros 1938, etabi. sig s. selvstændig handels
mand i Thorning 1938, driver handel m. leveog slagtekvæg samt heste og svin t. hjemme
markedet og eksport.
Adr. Thorning pr. Kjellerup.
Firma: Kr. Petersen, Slagtermester, Thorning
pr. Kjellerup.
Petersen, Lars Bendt Neumann, slagtermester;
f. 12/8 1931 i Køng, Odense amt; g. 25/9 1954 m.
Ruth N. P., f. Andersen; udd. h. slagtermester
Carl Olsen, Fåborg 1946-50, svend bl. a. h. slag
termestrene Elung Jensen, Odense og Keller,
Jordløse, overtaget slagtermester A. Jensen’s
forretning i Odense — der sideløbende omfatter
pølsemageri — 1954, løst slagterborgerskab.
Adr. Reventlowsgade 29, Odense.
Firma: Bendt Neumann Petersen, Slagter
mester, Reventlowsgade 29, Odense.
Petersen, Lauritz, slagtermester; f. 8/1 1884 i
Randers, søn af slagtermester Vilhelm Petersen;
g. 22/10 1907 m. Ellen P., f. Høpfner; udd. h.

L. Petersen
slagtermester
Randers

slagtermester Lüthjohan, Randers 1899-1903,
svendebrev 1903, etabi. sig s. selvstændig en
gros slagter i Randers 1906, optaget sønnen Lau
ritz Petersen s. kompagnon i virksomheden
1937, afhændet virksomheden t. sønnen 1953;
formd. f. Randers Slagtermesterforening 1937-52,
æresmedl. af samme s. 1952, medstifter af Ran
ders Slagtermesterforening’s tarmrenseri, Ran
ders 1906.
Adr. Danmarksgade 27, Randers.

Petersen, Lauritz, slagtermester; f. 17/5 1914
i Randers, søn af slagtermester Lauritz Peter
sen; g. 20/5 1938 m. Elida P., f. Pedersen; præliminæreksm. 1932, udd. i faderens en gros virk
somhed i Randers 1932-34, svendebrev 1934, svend
i lærevirksomheden 1934-37, optaget s. kompag
non i samme 1937, eneindehaver af virksom
heden — der omfatter en gros salg af kød og
flæsk — s. 1953; medl. af best. f. og næstformd.
i Randers Slagtermesterforening s. 1955, med
stifter af og medl. af best. f. Landsforeningen
af en gros Slagtere i Danmark.
Adr. Stjernevej 50, Randers.
Firma: Lauritz Petersen jun., Kød en gros, Det
off. Slagtehus, Kvægtorvet, Randers.
Petersen, Ludvig Victor, slagtermester; f. 27/12
1915 i Karlebo, Frederiksborg amt, søn af slag
termester Christian Petersen; g. 21/6 1942 m.
Ruth P., f. Olsen; udd. h. slagtermester Anker
Petersen, Birkerød 1930-34, etabi. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Lyngby 1951.
Adr. Kvædevej 5, Virum.
Firma: Victor Petersen, Slagtermester, Lyngbygårdsvej 100, Lyngby.

Petersen, Mads Peter, slagtermester; f. 11/7
1907 i Viuf, Vejle amt, søn af slagtermester Pe
ter Petersen; g. 18/11 1934 m. Mette Margrethe
P., f. Hansen; udd. h. slagtermester Chr. Bissenbacher, Børkop 1922-26, lærebrev 1926, svend i
lærevirksomheden 1926-30 og i nuværende slag
terforretning i Hinnerup 1930-35, overtaget sidst
nævnte — der er grundlagt 1902 og sideløbende
omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri, salteri
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og kogeri — 1935, udvidet og moderniseret for
retningen 1948 samt indrettet nyt pølsemageri
1954; vareområde: kød og viktualier en detail fra
butik og vogn.
Adr. Hinnerup.
Firma: M. P. Petersen, Slagterforretning,
Hinnerup.

Petersen, Marie Laura Viktoria Riis, slagter
mester; f. 2/12 1890 i Aker, Bornholm, datter af
landmand Søren Peter Riis; overtaget nuværen
de slagterforretning i Neksø efter ægtefællen
slagtermester Hans Peter Petersen 1943.
Adr. Asen 6-8, Neksø.
Firma: M. Riis Petersen, Slagterforretning,
Asen 6-8, Neksø.

N. G. Petersen
slagtermester
Randers

Firma: N. P. Petersen, Kommissions- & Slag
terforretning en gros, Kontor: Ar hus off. Slagte
hus, Arhus.
Petersen, Michael Richardt, slagteridirektør; f.
15/11 1897 i Horsens, søn af inspektionsbetjent
Niels Peter Petersen; g. 21/10 1921 m. Marie
Elisabeth P., f. Jensen; realeksm. (Horsens Bor
ger- og Realskole) 1913, ansat i A/S J. D. Koop
mann’s Svineslagteri, Horsens 1913-17 og i A/S
J. D. Koopmann’s Svineslagteri, Silkeborg 191720, bogholder i A/S J. D. Koopmann’s Svine
slagteri, Horsens 1920, direktør f. samme — der
omfatter svineslagteri og pølsefabrik — 1942;
medl. af Odd-Fellow Ordenen i Danmark.
Adr. Kongensgade 21, Horsens.
Firma: A/S J. D. Koopmann’s Svineslagteri,
Horsens.

Petersen, Martin Lykke, slagtermester; f. 30/7
1896 i Silkeborg, søn af slagtermester Valdemar
Petersen; g. 15/5 1932 m. Hedvig L. P., f. Laur
sen; udd. h. faderen 1911-15, lærebrev 1915, svend
1915-32, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Silkeborg 1932, overtaget faderens slagterforret
ning i Silkeborg 1934, moderniseret samme samt
indrettet nyt butikslokale, pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri 1956; medl. af best. f. Silkeborg
og Omegns Slagtermesterforening s. 1934.
Adr. Frydensgade 3, Silkeborg.
Firma: M. Lykke Petersen, Kød- & Pålægs
forretning, Skolegade 41, Silkeborg.

Petersen, Niels Christian, slagtermester; f. 25/2
1920 i Nykøbing F., søn af slagtermester Chri
stian Petersen; g. m. Lissi P., f. Milner; udd. i
faderens slagterforretning i Hillerød 1934-38,
svend i lærevirksomheden, optaget s. kompagnon
i samme 1947, sideløbende overtaget slagterfor
retning i Smidstrup Strand pr. Gilleleje samt
grundlagt »Herlev Supperetter« 1956.
Adr. Ved Skelbækken 18, Hillerød.
Firma: Chr. Petersen & Søn, Slagterforretning,
Slotsgade 29, Hillerød.

Petersen, Mathias, slagtermester; f. 24/12 1909
i Arhus, søn af slagtermester Niels Peter Peter
sen; g. 31/10 1931 m. Gurli P., f. Lundberg; udd.
s. slagter i faderens forretning i Arhus 1924-28,
overtaget samme — der er grundlagt af faderen
1902 — 1929; vareområde: kød og flæsk en gros;
medl. af best. f. Arhus Slagtermesterforening s.
1943, næstformd. og kasserer i samme samt skue
mester v. svendeprøver; formd. f. Slagtermestre
nes Produktforening og Tarmrenseri, Arhus;
næstformd. i Landsforeningen af en gros Slag
tere i Danmark; medl. af hovedbest. f. Danske
Slagtermestres Landsforening.
Adr. Lyngbyvej 4, Arhus.

Petersen, Niels Gunnar, slagtermester; f. 10/3
1920 i Udbyhøj, Randers amt, søn af tømrerme
ster Niels Christian Petersen; g. 1/7 1945 m. Rig
mor P., f. Sejersen; udd. h. slagtermester Børge
Petersen, Havndal 1936-40, svend 1940-45, over
taget nuværende slagterforretning i Randers —
der er grundlagt 1930 og sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1945, om
bygget og udvidet forretningen 1954; vareom
råde: kød og viktualier en detail; medl. af best,
f. Randers Slagtermesterforening 1950-53, skue
mester v. svendeprøver f. tarmrensere s. 1950.
Adr. Nørrebrogade 17 B, Randers.
Firma: Gunnar Petersen, Slagtermester, Nørre
brogade 17 B, Randers.
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Petersen, Niels Peter, slagtermester; f. 20/8
1912 i Arhus, søn af slagtermester Niels Peter
Petersen; g. 9/11 1935 m. Marie P., f. Sloth-Iversen; udd. s. slagter i faderens forretning i Arhus
1926-29, overtaget samme — der er grundlagt af
faderen 1902 — 1929; vareområde: kød og flæsk
en gros.
Adr. H. C. Ørsteds Vej 55, Rosenvang, Arhus.
Firma: N. P. Petersen, Kommissions- & Slag
terforretning en gros, Kontor: Arhus off. Slagte
hus, Arhus.
Petersen, Nis, slagtermester; f. 18/3 1899 i
Kværs, Åbenrå amt, søn af landmand Peter Jør
gen Petersen; g. 10/10 1927 m. Elly P., f. Jørgen
sen; udd. s. slagter i Sønderborg, svendeprøve
(slagtermester Leonhard Peters, Flensborg), u.
verdenskrig 1 slagter på fællesslagteri i Frank
rig, sen. ansat bl. a. h. oldermand Anders Jen
sen i pølsemageriet på Paladshotellet, Kbhvn. og
i firmaet J. Steffensen, Kødbyen, Kbhvn., etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Kbhvn. 1939.
Adr. Ryparken 52, Kbhvn. 0.
Firma: Nis Petersen, Slagtermester, Lyngbyvej
148, Kbhvn. 0.

Petersen, Oluf Erling Bang, slagtermester; f.
2/10 1909 i Roskilde, søn af slagtermester Jens
Carl Niels Petersen; g. 1/12 1935 m. Rosa B. P.,
f. Grønning Hansen; udd. h. faderen 1924-28,
svendeprøve m. ros (Roskilde), svend h. forskel
lige slagtermestre, overtaget slagtermester Johs.
Broe’s forretning i Odense 1944; medl. af best,
f. Slagtermesterforeningen f. Odense og Omegn
1945-54, medl. af best. f. Odense Slagterlaug s.
1954, skuemester v. svendeprøver f. slagtere og
butikssvende s. 1952; medl. af best. f. Skyde
klubben af 1903, Odense s. 1956, tidl. fl. a. tillids
hverv.
Adr. Fengersvej 3, Odense.
Firma: Tunnelens Kødudsalg v. Bang Petersen,
Adamsgade 1 A, Odense.
Petersen, Ove Christian, slagtermester; f. 14/3
1889 i Alstrup, Maribo amt, søn af kreaturhand
ler August Hendrik Petersen; g. 17/4 1914 m.

O. C. Petersen
slagtermester
Holmstrup

Mine P., f. Rasmussen; udd. s. slagter i Saks
købing; medl. af best. f. Odense og Omegns
Slagtermesterforening (ca. 15 år).
Adr. Holmstrup.
Firma: Holmstrup Slagterforretning v. Ove
Petersen, Holmstrup.
Petersen, Ove Richard, slagtermester; f. 28/10
1908 i Horsens, søn af tarmmester på A.S.K.,
Kolding Anders Petersen; g. 23/11 1929 m. Ag
nete P., f. Nielsen; udd. h. slagtermester Carl
Nielsen, Kolding 1922-26, frekventeret Teknolo
gisk Institut, Kbhvn. 1931, svend i tarmfaget på
A.S.K., Kolding, tarmmester 1936-46, overtaget
fru slagtermester Bang Sørensen’s forretning i
Arhus 1946, overtaget slagtermester A. S. An
dersen’s forretning i Vejle — der sideløbende
omfatter pølsemageri — 1947, moderniseret for
retningen 1957; medl. af best. f. Vejle Slagter
mesterforening; medl. af Dansk Brodersamfund
s. 1944.
Adr. Vestergade 45, Vejle.
Firma: O. R. Petersen, Slagtermester, Vester
gade 45, Vejle.
Petersen, Peter Carlo Børge, slagtermester; f.
16/12 1913 i Kolding, søn af cigarmager Peter
Petersen; g. 5/4 1947 m. Jenny P., f. Minerth;
udd. h. slagtermester Carl Nielsen, Kolding 192933, svend på Kolding Andels-Svineslagteri, Kol
ding 1933-34 og h. slagtermester Carl Petersen, Kol
ding 1934-36, derefter svend h. slagtermester A.
Hertz, Valby t. 1938 og sen. i nuværende slagter
forretning i Vanløse, overtaget sidstnævnte 1943;
næstformd. i Vanløse Handelsforening.
Adr. Bogholder Allé 66, Vanløse.
Firma: Carlo Petersen, Slagtermester, Jern
bane Allé 25, Vanløse.
Petersen, Peter Christian, eksportør; f. 25/7
1917 i Havsted, Tønder amt, søn af handelsmand,
slagter Hans Christian Petersen; g. 15/4 1943 m.
Karoline P., f. Paulsen; udd. og virket v. land
væsen og kreaturhandel, etabl. sig s. selvstændig
kreaturhandler i Tinglev efter faderen 1942, side
løbende grundlagt nuværende eksportforretning
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i Tinglev — der omfatter eksport af levende
kvæg og søer t. Tyskland — 1952.
Adr. Stationsvej, Tinglev.
Firma: Peter Chr. Petersen, Kreatureksport,
Stationsvej, Tinglev.

1941; æresmedl. af Slagtermesterforeningen f.
Middelfart og Omegn s. 1955.
Adr. Østergade 14, Nørre Aby.
Firma: P. Rosenfeldt Petersen, Slagtermester,
Østergade 14, Nørre Aby.

Petersen, Peter Christian, slagtermester; f. 20/7
1919 i Randers, søn af slagtermester Emanuel
Vilhelm Petersen; g. 10/2 1945 m. Lissi P., f. Fre
deriksen; udd. h. slagtermester Niels Hansen,
Hadsten 1934-38, svend i Tølløse, Mørkøv og
Kbhvn., overtaget slagtermester Preben Jehl’s
forretning, Kirkebjerg Torv, Brøndbyvester 1950.
Adr. Park Allé 283 pr. Glostrup.
Firma: P. Chr. Petersen, Kirkebjerg Kødfor
syning, Park Allé 283 pr. Glostrup.

Petersen, Povl Rosenfeldt, slagtermester; f.
3/12 1921 i Nørre Aby, Odense amt, søn af slag
termester Peter Rosenfeldt Petersen; g. 6/9 1953
m. Magdalene R. P., f. Lie; udd. h. faderen 193640, svendeprøve m. ros (Nørre Aby) 1940, svend
i A/S Slagteriernes Central, Kbhvn. og i faderens
slagterforretning i Nørre Aby, medindehaver af
sidstnævnte — der sideløbende omfatter slagte
hus og pølsemageri samt landtur — s. 1941.
Adr. Østergade 28, Nørre Aby.
Firma: P. Rosenfeldt Petersen, Slagtermester,
Østergade 14, Nørre Aby.

Petersen, Peter Krøjgaard, slagtermester; f. 7/2
1900 i Hammerum, Ringkøbing amt, søn af slag
termester Alfred Petersen; g. 12/6 1923 m. Karen
P., f. Hauge; udd. h. faderen 1914-18, frekven
teret Herning Slagterfagskole, svend i lærevirk
somheden, etabi. sig s. selvstændig slagtermester
i Hammerum 1923, sen. slagtermester i Herning
og Søbylund pr. Kølkær, overtaget nuværende
slagterforretning i Kølkær — der omfatter butik
og pølsemageri — 1951, genn. årene ombygget
og moderniseret samme, driver sideløbende han
del m. kreaturer; medl. af best. f. Herning og
Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Kølkær.
Firma: P. Petersen, Slagterforretning, Kølkær.
Petersen, Peter Rosenfeldt, slagtermester; f.
14/7 1885 i Asperup sogn, Odense amt, søn af
kreatureksportør Jens Jørgen Petersen; g. 18/10
1914 m. Martha R. P., f. Ilium; udd. h. slagter
mester Jørgen Andersen, Nørre Aby 1899-1903,
svend i Tyskland og på Kolding Andels-Svine
slagteri, Kolding, grundlagt nuværende slagter
forretning i Nørre Aby — der er moderniseret
1947 og 1952 og sideløbende omfatter slagtehus
og pølsemageri samt landtur — 1909, påbegyndt
landhandel pr. hestevogn 1909, drevet landhan
del pr. bil s. 1921, optaget sønnen Povl Rosenfeldt Petersen s. medarbejder i forretningen

40

Petersen, Robert Wittendorff, slagtermester;
f. 8/1 1924 i Blåhøj, Vejle amt, søn af slagter
Peter Petersen; g. 14/5 1949 m. Mette P., f. Jo
hannesen; udd. på Andels-Svineslagteriet »Midt
jylland«, Grindsted 1938-42, frekventeret Grind
sted tekniske Skole, svend bl. a. på slagterierne
i Skærbæk, Tønder og Horsens samt på Brørup
Eksportslagteri, Brørup, løst næringsbrev og
overtaget nuværende slagterforretning i Studs
gård — der omfatter butik og pølsemageri —
1952, genn. årene ombygget og moderniseret
samme.
Adr. Studsgård.
Firma: Robert Petersen, Slagterforretning,
Studsgård.
Petersen, Svend, slagtermester; f. 14/3 1915 i
Fruens Bøge, Odense amt, søn af slagtermester
Carl Petersen; g. 19/5 1940 m. Elly P., f. Hansen;
udd. h. slagtermestrene Sofus Larsen & Søn,
Odense 1929-33, frekventeret Teknologisk Insti
tut, Kbhvn. 1937-38 og Odense 1952, svend bl. a.
h. slagtermestrene Joseph Franke, Odense (ca.
4 år) og Chr. L. Jensen, Odense (ca. 10 år), op
taget s. kompagnon i faderens slagter- og vik
tualieforretning i Dalum 1947; faglærer f. slag
tere v. Odense tekniske Skole 1950-55; hobby:
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raceduer, næstformd. i Danmarks Racedueforening s. 1956.
Adr. Carl Baggers Allé 44, Fruens Bøge.
Firma: Carl Petersen & Søn, Slagtermestre,
Dalumvej 10, Fruens Bøge.
Petersen, Svend Aage, fabrikant; f. 17/8 1907
i Fredericia, søn af fabrikant Robert Hugo Pe
tersen; g. 18/5 1934 m. Ellen P., f. Johansen; udd.
i faderens virksomhed i Skanderborg 1922-26,
frekventeret Den jydske Handelshøjskole, Arhus,
ansat i firmaet Ravnkilde & Co., Kbhvn. 1928-31,
forvalter i faderens virksomhed i Skanderborg
1931-44, forretningsfører og driftsbestyrer i sam
me — der er grundlagt af faderen 1921 og om
fatter opkøb af rå talg og tilvirkning af samme
t. råstoffer t. brug f. margarine- og sæbeindu
strien samt eksport af nævnte råstoffer — f.
moderen efter faderens død 1944.
Adr. Skanderborg.
Firma: Skanderborg Talgsmelteri, Robert Pe
tersen, Kirkevej, Skanderborg.

Petersen, Svend August, slagtermester; f. 10/7
1915 i Kolding, søn af fabrikant Ingvard Peter
sen; g. 9/1 1942 m. Estrid P., f. Andersen; udd.
h. slagtermester Otto Steffensen, Stilling 1931-35,
svendeprøve m. diplom fra Danske Provinsslag
termestres Hudeauktion 1935, svend 1935-41, over
taget nuværende slagterforretning i Thorsø —
der er grundlagt 1910 — 1941, udvidet samme
samt indrettet nyt pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri — 1955; vareområde: kød og viktualier en
detail fra butik og vogn; medl. af best. f. Østjydsk Slagtermesterforening 1950-56.
Adr. Thorsø.
Firma: S. Aug. Petersen, Slagtermester,
Thorsø.
Petersen, Svend Hauge, slagtermester; f. 26/4
1924 i Gjellerup, Ringkøbing amt, søn af slagter
mester Peter Krøjgaard Petersen; g. 19/4 1946 m.
Gudrun P., f. Jacobsen; udd. h. faderen 1938-42,
svend bl. a. i lærevirksomheden, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Søbylund pr. Køl
kær 1951.

S. A. Petersen
slagtermester
Thorsø

Adr. Søbylund pr. Kølkær.
Firma: Svend Hauge Petersen, Slagterforret
ning, Søbylund pr. Kølkær.
Petersen, Svend Møller, slagtermester; f. 16/1
1921 i Dalbyover, Randers amt, søn af murer
mester Harald Petersen; g. 24/11 1945 m. Kamma
M. P., f. Olesen; udd. h. slagtermester Børge
Møller Petersen, Havndal 1939-43, svend bl. a. i
St. Magleby og Kbhvn., drevet slagterforretning
i Korsgade, Kbhvn. 1946-47 og i Tårbæk 1947-54,
overtaget slagtermester Arne Nielsen’s slagterog viktualieforretning i Herlev 1955.
Adr. Herlev Hovedgade 150, Herlev.
Firma: Hollywood Slagter- & Viktualieforret
ning, Herlev Hovedgade 138, Herlev.
Petersen, Teddy Christian Stage, slagtermester;
f. 17/7 1915 i Ringsted, søn af slagtermester Jo
han Christian Petersen; g. 1/9 1940 m. Karen P.,
f. Hansen; udd. på Odense Eksportslagteri,
Odense 1930-34, svend i lærevirksomheden (ca.
5 år) og i faderens slagterforretning i Dalum,
overtaget sidstnævnte 1942.
Adr. Dalumvej 56, Dalum pr. Fruens Bøge.
Firma: Teddy Petersen, Slagtermester, Dalum
vej 56, Dalum pr. Fruens Bøge.

Petersen, Theodor, slagtermester; f. 28/1 1888
i Fredericia, søn af købmand Theodor Petersen;
g. 1911 m. Katharina P., f. Kuckei; udd. h. slag
termester M. Devantier, Fredericia 1902-06, sven
deprøve (Fredericia), svend i Esbjerg, Frede
ricia, Elmshorn og Tønder, drevet slagterforret
ning i Bredebro 1911-13 og i Fredericia 1913-17,
drevet en gros forretning i Fredericia 1917-24,
drevet slagterforretning i Vejstrup 1924-28, dre
vet en gros forretning i Kolding 1928-38, tillidsmd. og kvalitetskontrol f. slagtermestrene og
andels-svineslagteriet i Kolding v. Kolding Eks
portmarked 1938-47; medl. af best. f. Fredericia
Slagtermesterforening 1922-24.
Adr. Toppen 6, Kolding.
Petersen, Thorkild, slagtermester, kreatur
handler; f. 11/9 1903 i Slagelse, søn af vognmand
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Benløse 1942, opført nuværende ejendom m. slag
terforretning og slagtehus m. pølsemageri i Fjen
neslev 1947; medl. af best. f. Ringsted og Om
egns Slagtermesterforening.
Adr. Fjenneslev.
Firma: Vald. Petersen, Slagtermester, Fjen
neslev.

Carl Petersen; g. 24/5 1925 m. Else P., f. Larsen;
udd. h. slagtermestrene Brdr. Devantier, Sla
gelse, svend h. slagtermestrene Adolf og Johs.
Petersen samt Vilh. Hansen, Slagelse, etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Kirke-Stillinge pr.
Slagelse 1925, overdraget forretningen t. sønnen
Bendt Petersen 1955, driver fortsat handel m.
levende dyr; næstformd. i Slagelse og Omegns
Slagtermesterforening s. 1942, formd. f. samme
s. 1945, medl. af hovedbest. f. Danske Slagter
mestres Landsforening s. 1952, formd. f. Sorø og
Præstø Amts Kreaturhandlerforening.
Adr. Strandhøj, Kirke-Stillinge Strand pr.
Slagelse.
Firma: Thorkild Petersen, Slagtermester &
Kreaturhandler, Kirke-Stillinge Strand pr.
Slagelse.

Petersen, Vagn Karl, slagtermester; f. 23/9 1924
i Bjerringbro, Viborg amt, søn af slagtermester
Emil Petersen; g. 18/1 1953 m. Johanne P., f.
Christensen; udd. h. slagtermester Søren Chr.
Jensen, Bjerringbro 1940-44, svendebrev 1944,
overtaget nuværende slagterforretning i Bjer
ringbro — der sideløbende omfatter pølse
mageri, kogeri og salteri — efter broderen slag
termester Kaj Petersen 1950, udvidet og moder
niseret samme 1955; vareområde: kød og viktua
lier en detail.
Adr. Tværgade 1, Bjerringbro.
Firma: Vagn Petersen, Kød-Flæsk-Pålæg, Søn
dergade 40, Bjerringbro.
Petersen, Valdemar, slagtermester.
Firma: Vald. Petersen & Søn, Slagterforret
ning, Tagensvej 43, Kbhvn. N.
Petersen, Valdemar, slagtermester.
Adr. Vormark pr. Hesselager.

Petersen, Valdemar, slagtermester; f. 5/6 1912
i Slagelse, søn af slagtermester Hans P. Valde
mar Petersen; g. 5/6 1937 m. Lykke P., f. Peter
sen; udd. på Ringsted Andels-Svineslagteri,
Ringsted 1927-31, svend i lærevirksomheden 193142, overtaget landforretning i Fjenneslev og

V. K. Petersen
slagtermester
Bjerringbro

Petersen, Verner Sigfred, slagtermester; f. 8/1
1923 i Ravnebjerg, Sorø amt, søn af købmand
Charles A. Petersen; g. 13/9 1947 m. Lise P., f.
Nielsen; udd. h. slagtermester Martin Jensen,
Herlufmagle 1940-44, svend på Ringsted AndelsSvineslagteri, Ringsted og h. slagtermester C. H.
Jensen, Nakskov, etabl. sig s. selvstændig slag
termester i Sakskøbing 1948; kasserer f. Maribo
og Omegns Slagtermesterforening s. 1957.
Adr. Nykøbingvej 2, Sakskøbing.
Firma: V. Petersen, Slagtermester, Nykøbing
vej 2, Sakskøbing.
Petersen, Viggo, slagtermester; f. 21/12 1910 i
Arhus, søn af slagtermester Niels Peter Peter
sen; g. 12/11 1933 m. Harriet P., f. Nielsen; udd.
s. slagter i faderens forretning i Århus 1925-29,
overtaget samme — der er grundlagt af faderen.
1902 — 1929; vareområde: kød og flæsk en gros.
Adr. Hasselvej 12, Kongsvang, Arhus.
Firma: N. P. Petersen, Kommissions- & Slag
terforretning en gros, Kontor: Arhus off. Slagte
hus, Arhus.
Petersen, Villy Christian, slagtermester; f. 10/1
1923 i Fredericia, søn af slagtermester Laurits
Petersen; g. 24/8 1947 m. Helga P., f. Brink; udd.
h. slagtermester Henry Honoré, Fredericia 1937-41,
svendeprøve (Fredericia), svend bl. a. i Frede
ricia, Esbjerg, Viborg, Hirtshals og Grenå, over
taget slagtermester Dupont’s forretning i Frede
ricia 1947, slagtermester Enemark’s forretning i
Skave pr. Holstebro 1948 og slagtermester Aage
Bruun’s forretning i Fredericia 1949, grundlagt
nuværende slagterforretning m. pølsemageri i
egen nyopført ejendom i Fredericia 1955; hobby:
motorsport, kasserer i Fredericia Motorklub s.
1955.
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Adr. Prangervej 81, Fredericia.
Firma: Villy Petersen, Slagtermester, Pranger
vej 81, Fredericia.

Petersen, William Julius, slagtermester, eks
portør; f. 25/2 1907 i Bjerringbro, Viborg amt,
søn af slagtermester Carl Vilhelm Petersen; g.
12/4 1944 m. Anna Margrethe P., f. Christensen;
udd. i faderens slagterforretning i Bjerringbro
1921-25, ansat i broderen slagtermester Charley
Petersen's eksportslagteri og detailforretning i
Bjerringbro 1928-34, grundlagt nuværende eks
portvirksomhed i Bjerringbro — der omfatter
eksport af kød og levende kvæg samt en gros
salg af kød t. hjemmemarkedet — 1934, med
indehaver af Bjerringbro off. Slagtehus I/S,
Bjerringbro.
Adr. Vestergade 23, Bjerringbro.
Firma: W. Petersen, Kød en gros, Bjerringbro.

Pfeiffer, Johannes Jørgen, slagtermester; f.
18/11 1920 i Avnbøl, Sønderborg amt, søn af slag
termester Jacob Pfeiffer; g. 2/10 1949 m. Eleonora
P., f. Elley; udd. h. slagtermester Kistrup, Rinke
næs 1934-38, frekventeret Gråsten tekniske Sko
le, slagtersvend og pølsemager bl. a. i Flensborg
og Sønderborg samt h. slagtermester Axel Clau
sen, Haderslev, erhvervet nuværende ejendom
i Hokkerup og indrettet moderne slagterbutik og
pølsemageri i samme 1949.
Adr. Hokkerup pr. Tørsbøl.
Firma: Johs. Pfeiffer, Slagterforretning, Hok
kerup pr. Tørsbøl.
Philip, Kjeld, handelsminister, professor, dr.
oecon.; f. 3/4 1912 i Kbhvn., søn af grosserer
Louis Philip; g. 19/2 1938 m. cand. oecon. Inger
Margrethe P., f. Nygaard; student 1931, cand.
polit. 1937, undervisningsassistent v. Arhus Uni
versitet 1937, dr. oecon, v. Arhus Universitet
1942, professor i socialpolitik og finansvidenskab
v. Århus Universitet 1943, professor i national
økonomi og socialpolitik v. Stockholms Högskola
1949, professor i statsvidenskab v. Kbhvn.s Uni
versitet 1951, minister f. handel, håndværk, indu
stri og søfart (handelsminister) i ministeriet H. C.

W. J. Petersen
slagtermester, eksportør
Bjerringbro

Hansen s. 1957; medl. af skattekommissionen af
1937 s. 1945, af udvalget t. undersøgelse af spørgs
målet om beskatning af brugsforeninger og an
dre lignende kooperative foreninger og selskaber
af 1946 og af afviklingskommissionen af 1949; eks
pert f. Pensionsutredningen (Stockholm) 1949;
medl. af udvalget vedr. skattelettelse f. opspa
ring s. 1951, af motorafgiftskommissionen af 1947
s. 1952 og af grundskyldskommissionen af 1948 s.
1953; medl. af næringslovkommissionen af 1954
og af udvalget af 1954 t. at undersøge mulighe
derne f. at udstede værdifaste obligationer m. v.
t. 1957; formd. f. samordningsudvalget af 1955,
formd. f. forbrugsskatteudvalget af 1956 t. 1957;
afholdt gæsteforelæsningsrække v. Oslo Univer
sitet 1946; studieophold i U.S.A. 1947; forstander
f. Kbhvn.s Universitets økonomiske laboratori
um 1953-57 og formd. f. Institutet f. Historie og
Samfundsøkonomi s. 1956; litterære arbejder: »En
Fremstilling og Analyse af Den danske Krise
lovgivning 1931-38« (1939), »Bidrag t. Læren om
Forbindelsen mellem Det offentliges Finanspoli
tik og den økonomiske Aktivitet« (disputats
1942), »Staten1 og Fattigdommen« (1947), »Division
of Work between the Central and Local Govern
ments in Norway, Sweden, England and Wales
and Holland« (Cambridge, Mass. 1948), »Inter
governmental Fiscal Relations« (1954) og »Skatte
politik« (1955), iøvrigt artikler og kronikker i
inden- og udenlandske videnskabelige tidsskrif
ter og dagblade.
Adr. Rungstedvej 5, Rungsted Kyst.
Institution: Ministeriet f. Handel, Industri og
Søfart, Slotsholmsgade 10, Kbhvn. K.
Philipsen, Johan Christian, slagtermester; f.
31/12 1886; selvstændig slagtermester i Sandvig
1913-56; æresmedl. af Bornholms Slagtermester
forening s. 1956.
Adr. Strandgade 17, Sandvig.

Philipsen, Peter, slagtermester; f. 30/8 1913 i
Kværs, Åbenrå amt, søn af gårdejer Hans Peter
Philipsen; g. 24/11 1936 m. Käthe Dorthea P., f.
Schmidt; udd. h. slagtermester Jes Philipsen,
Åbenrå 1928-32, frekventeret Åbenrå Handels-
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skole, svend bl. a. i Åbenrå, Middelfart og Klip
lev, løst næringsbrev og forpagtet nuværende
slagterforretning i Varnæs 1936, overtaget sam
me — der omfatter butik, pølsemageri og slagteri
— 1940.
Adr. Varnæs.
Firma: P. Philipsen, Slagtermester, Varnæs.

Phillipsen, Poul Sigfred Emil, slagtermester; f.
27/2 1893 i Stubbekøbing, søn af købmand Frede
rik Phillipsen; g. 18/4 1918 m. Anna Marie P., f.
Hansen Kock; udd. dels h. slagtermester Johs.
Jørgensen, Stubbekøbing og dels h. slagtermester
Carl Petersen, Gedser 1907-11, svend bl. a. i Stub
bekøbing 1912-13, bestyrer af slagterforretning i
Sandvig t. 1917, selvstændig slagtermester i Stub
bekøbing s. 1918.
Adr. Grønnegade 20, Stubbekøbing.
Firma: Poul Phillipsen, Slagtermester, Vester
gade 1, Stubbekøbing.

Pihl, Emil, slagtermester.
Adr. Søndre Allé 49, Rønne.
Pihl, Sofus, slagtermester.
Adr. St. Torvegade, Rønne.
Piil, Robert, grosserer; f. 2/12 1898 i Ringsted,
søn af grosserer Jens Piil; g. 2/12 1931 m. Ellen
P., f. Nielsen; udd. på forskellige slagterier,
studie- og arbejdsophold i England og Tyskland,
ansat h. faderen i firmaet Segelcke & Co. (grund
lagt 1893) og i Slagteriernes Fællessalg (grund
lagt 1916), Kbhvn. 1926, prokurist i nævnte fir
maer 1936, medindehaver af samme s. 1938.
Adr. Kyhnsvej 6, Klampenborg.
Firma: Slagteriernes Fællessalg — Segelcke &
Co., Flæsketorvet 91, Kødbyen, Kbhvn. V.
Plejdrup, Anton, slagtermester; f. 16/4 1897 i
Toustrup, Viborg amt, søn af gårdejer Peter
Christian Plejdrup; g. 27/4 1934 m. Ingeborg P.,
f. Andersen; udd. h. slagtermester Ingvard Plej
drup, Durup 1921-25, lærebrev 1925, overtaget
nuværende slagterforretning i Durup — der side
løbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og

M. Popp
slagtermester
Toftlund

salteri — 1925, udvidet og moderniseret samme
1940; vareområde: kød og viktualier en detail
fra butik og vogn.
Adr. Durup.
Firma: Durup Slagterforretning, Durup.
Plejdrup, Viggo, slagtermester.
Firma: Viggo Plejdrup, Slagterforretning, Fur.

Plessing, Jørgen Stig, veterinærinspektør; f.
8/12 1909 i Kbhvn., søn af kontorchef, byråds
sekretær Nicolai Plessing; g. 11/6 1937 m. Fritze
P., f. Simons; student (Viborg) 1929, dyrlægeeksm. 1935, dyrlægeassistent 1935, assistent v.
Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole’s labora
torium f. fjerkræundersøgelser, Kbhvn. 1936,
reservedyrlæge v. Sønderborg Andels-Svineslag
teri, Sønderborg 1937, reservedyrlæge v. jydske
division’s forplejningskompagni 1937, veterinær
fuldmægtig v. veterinærdirektoratets afd. f. kød
kontrol, Arhus 1939, veterinærinspektør f. køds
kontrollen i 5. distrikt (Alborg, Hjørring, Thi
sted, Viborg og Randers amter), Alborg 1944;
medl. af best. f. Nordjydsk naturvidenskabelig
Forening, Ålborg s. 1955.
Adr. Solbyen 33, Hasseris pr. Alborg.
Institution: Veterinærinspektøren f. Kødkon
trollen i 5. Distrikt, Alborg.
Plettner, A., slagteridirektør.
Firma: Langelands Andels-Svineslagteri, Rud
købing.

Popp, Magnus, slagtermester; f. 3/4 1906 i Tøn
der, søn af snedkermester Heinrich Popp; g. 17/2
1935 m. Käthe P., f. Lützen; udd. h. slagtermester
Chr. Rohde, Husum 1922-25, frekventeret Husum
tekniske Skole, svend bl. a. h. slagtermester Fritz
Müller, Bylderup-Bov (10 år), løst næringsbrev
og forpagtet nuværende slagterforretning i Toft
lund 1939, overtaget samme — der omfatter bu
tik, pølsefabrik og slagteri — 1944.
Adr. Søndergade, Toftlund.
Firma: M. Popp, Slagterforretning, Søndergade,
Toftlund.
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Aa. C. Post
slagtermester
Kolding

C. M. Poulsen
slagtermester
Hillerslev

A. Poulsen
slagtermester
Vestervig

E. Poulsen
slagtermester
Give

Post, Aage Christian, slagtermester; f. 11/9 1914
i Agerskov, Haderslev amt, søn af gårdejer Jo
han Reimer Post; g. 2/4 1942 m. Sophie P., f.
Poulsen; udd. v. landvæsen, udd. s. slagter h.
slagtermester P. Hansen, Toftlund 1931-35, aflagt
svendeprøve i Haderslev (særdeles godt og pro
pert udført arbejde), frekventeret Teknologisk
Institut, Kbhvn. 1935, svend h. slagtermestrene
Riis, Toftlund, Lund, Augustenborg, Marburger,
Sønderborg og Wolff, Sønderborg, grundlagt nu
værende slagterforretning (i nedlagt forretning)
i Kolding — der omfatter butik og pølsemageri
— 1942; medl. af best. f. Slagtermesterforeningen
f. Kolding og Omegn s. 1948, næstformd. i sam
me s. 1956, skuemester v. svendeprøver s. 1956;
hobby: jagt, medl. af best. f. Dansk Jagtforening’s Kolding afd. s. 1948; tildelt diplom fra
Foreningen t. Dyrenes Beskyttelse i Danmark.
Adr. Kongebro gade 37, Kolding.
Firma: Aage Post, Slagtermester, Kongebro
gade 37, Kolding.

1931 m. Ingeborg P., f. Frandsen; realeksm.
(Kirkegaard’s Realskole, Arhus) 1923, udd. i fa
derens virksomhed i Arhus 1923-27, frekventeret
Den jydske Handelshøjskole, Arhus, ansat i læ
revirksomheden 1927-40, overtaget samme — der
er grundlagt af faderen 1894 og omfatter en
gros salg af kød — 1940; medl. af best. f. Dansk
Eksportør- og Kødgrossistforening s. 1950.
Adr. Skade Bakker pr. Højbjerg.
Firma: Chr. F. Poulsen & Søn, Kød en gros,
Arhus off. Slagtehus, Arhus.

Poulsen, Anders Christian, slagtermester; f.
28/12 1892 i Heltborg, Thisted amt, søn af land
mand Chresten Poulsen; g. 22/5 1922 m. Ane Ma
rie P., f. Kristiansen; udi. h. slagtermester P. C.
Poulsen, Bedsted, Thy 1919, overtaget lærevirk
somheden 1922, indehaver af nuværende slagter
forretning i Ydby s. 1951.
Adr. Ydby.
Firma: A. C. Poulsen, Slagtermester, Ydby.

Poulsen, Egon, slagtermester; f. 26/1 1922 i Klarup, Alborg amt, søn af slagtermester Marius
Poulsen; g. 6/4 1944 m. Margrethe P., f. Madsen;
udd. h. slagtermester Larsen, Brande 1936-40, af
lagt svendeprøve i Brande (meget godt og pro
pert udført arbejde) 1940, svend h. slagtermester
Thostrup, Hvalsø, i A/S Give & Omegns Svine
slagteri, Give og i faderens slagterforretning i
Give, overtaget sidstnævnte — der omfatter bu
tik og pølsemageri samt »kødtur« — efter fade
rens død 1952; hobby: brevduer.
Adr. Vestergade 23, Give.
Firma: Kødbørsen v. Egon Poulsen, Vestergade
23, Give.

Poulsen, Aschou, slagtermester; f. 23/6 1917 i
Ydby, Thisted amt, søn af smed Niels Poulsen;
g. 21/5 1943 m. Magda Agnete P., f. Lykke; udi.
h. slagtermestrene Møller & Hansen, Thisted 1938,
svend i Thisted amt, etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Vestervig 1944; næstformd. i Syd
thy Slagtermesterforening s. 1953.
Adr. Vestervig.
Firma: Aschou Poulsen, Slagtermester, Vester
vig.

Poulsen, Christian Frederik, en gros slagter
mester; f. 15/10 1907 i Arhus, søn af en gros slag
termester Christian Frederik Poulsen; g. 18/9

Poulsen, Christian Madsen, slagtermester; f.
27/9 1929 i Sennels, Thisted amt, søn af murer
arbejdsmand Poul Jensen Poulsen; g. 16/3 1952
m. Rosa P., f. Jensen; udd. h. slagtermester J.
Kloster, Thisted, svendeprøve 1949, svend på Thi
sted Andels-Svineslagteri, Thisted, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Hillerslev 1957.
Adr. Hillerslev.
Firma: Chr. Poulsen, Slagtermester, Hillerslev.

Poulsen, Erling Valdemar, slagtermester; f. 13/1
1914 i Roskilde, søn af restauratør Valdemar
Poulsen; g. 11/11 1943 m. Doris P., f. Sørensen;
udd. h. slagtermester Emil Greisen, Roskilde
1928-32, svend h. læremesteren, h. slagtermester
Holger Eriksen, Kbhvn. og h. slagtermestrene
Carl Frederiksen & Søn, Roskilde, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Roskilde 1939.
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E. V. Poulsen
slagtermester
Roskilde

J. B. Poulsen
slagtermester
Skive

H. G. Poulsen
direktør
Sorø

Adr. Ringstedgade 24, Roskilde.
Firma: Erling Poulsen, Slagtermester, Ring
stedgade 15, Roskilde.

Poulsen, Hans Georg, direktør; f. 20/1 1909 i
Slagelse, søn af restauratør Peter Christian
Poulsen; g. 13/11 1938 m. Elise P., f. Hansen; udd.
i bl. handel, frekventeret Købmandsskolen’s 1årige dagskole, Kbhvn. 1930-31, kontorist og sen.
bogholder på Slagelse Andels-Svineslagteri, Sla
gelse 1931-53, direktør f. Sorøegnens Andelssvine
slagteri, Sorø s. 1953.
Adr. Sorø.
Firma: Sorøegnens Andelssvineslagteri, Sorø.
Poulsen, Jens Borum, slagtermester; f. 13/5 1917
i Humlum, Ringkøbing amt, søn af fisker Chri
stian Poulsen; g. 9/10 1942 m. Erna B. P., f. Jør
gensen; udd. h. slagtermester Godsk, Humlum
1932-36, svendebrev 1936, svend 1936-44, etabi. sig
s. selvstændig slagtermester i Aulum 1944, over
taget nuværende slagterforretning i Skive — der
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1947; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Nørregade 34, Skive.
Firma: J. Borum Poulsen, Slagtermester, Nør
regade 17, Skive.
Poulsen, Kaj Olaf, slagtermester; f. 20/8 1915 i
Arhus, søn af arbejdsmand Anders Poulsen; g.
21/3 1943 m. Ebba P., f. Jakobsen; udd. h. slagter
mester A. P. Andersen, Alborg 1929-33, svende
brev 1933, svend h. slagtermester Regnar Søren
sen, Alborg 1933-40 og h. slagtermester Fr. Kel
ler, Alborg 1940-57, overtaget nuværende slagter
forretning i Alborg — der er grundlagt 1943 og
sideløbende omfatter pølsemageri, kogeri og sal
teri — 1957; vareområde: kød og viktualier en
detail.
Adr. Fanøgade 1, Alborg.
Firma: Kaj Poulsen, Slagtermester, Fynsgade
4B, Alborg.

K. O. Poulsen
slagtermester
Alborg

Poulsen; g. 9/8 1929 m. Marie P., f. Jensen; udd.
h. slagtermester R. P. Jensen, Stjær 1914-18,
grundlagt nuværende slagterforretning i Ormslev
— der sideløbende omfatter slagtehus — 1934;
vareområde: kød og viktualier en detail fra bu
tik og vogn.
Adr. Ormslev.
Firma: Svend Poulsen, Slagtermester, Ormslev.

Poulsen, Svend Aage, en gros slagtermester;
f. 5/12 1901 i Nørresundby, søn af slagtermester
Anders Peter Poulsen; g. 9/6 1930 m. Sara P.,
f. Carstensen; udd. dels h. faderen og dels h.
slagtermester Nielsen, Brønderslev 1916-20, sven
debrev 1920, etabi. sig s. selvstændig slagterme
ster i Nørresundby 1925, indehaver af forskellige
slagterforretninger i Nørresundby t. 1937, der
efter grundlagt nuværende en gros virksomhed
i Nørresundby — der omfatter slagtning t. hjem
memarkedet og eksport.
Adr. Brotorvet 3, Nørresundby.
Firma: Svend Poulsen, En gros Slagtermester,
Brotorvet 3, Nørresundby.
Poulsen, Svend Aage, slagtermester; f. 22/6
1926 i Bedsted, Thy, søn af slagtermester Anders
Christian Poulsen; g. 3/3 1946 m. Eis P., f. Holm;
udd. h. faderen, etabi. sig s. selvstændig slagter
mester i Morup Mølle pr. Bedsted, Thy 1947,
medhjælper i faderens slagterforretning i Ydby
s. 1952.
Adr. Ydby.
Firma: A. C. Poulsen, Slagtermester, Ydby.

Poulsen, Thora, slagtermester; f. 16/4 1895 i
Fodby, Præstø amt; g. 20/10 1921 m. slagterme
ster Svend Aage Poulsen (død 1934); efter ægte
fællens død 1934 overtaget og videreført dennes
slagterforretning i Kbhvn. — der er grundlagt
1927.
Firma: T. Poulsen, Slagterforretning, Holm
bladsgade 25, Kbhvn. S.

Poulsen, Svend, slagtermester; f. 28/12 1897 i
Ormslev, Arhus amt, søn af vognmand Anders

631

Poulsen, Vagn, slagtermester.
Firma: Nibe Andels-Svineslagteri, Nibe.

S. Aa. Poulsen
en gros slagtermester
Nørresundby

H. C. Quist
slagtermester
Vejle

J. Qvist
slagtermester
Godthåb J.

Povlsen, Sofus, slagtermester.
Firma: Sofus Povlsen, Slagterforretning, Bag
sværd Hovedgade 149, Bagsværd.

Prang, Chresten, slagtermester, kreaturhand
ler; f. 10/7 1899 i Mellerup, Randers amt, søn af
fisker Carl Jacobsen Prang; g. 12/8 1923 m. Emilie
P., f. Jensen; udd. h. slagtermester Rasmus
Prang, Mellerup 1915-19, svend 1919-23, etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Gj erlev J. 1923,
selvstændig slagtermester i Hald 1930-42, der
efter drevet handel bl. a. m. kreaturer og smågrise.
Adr. Gjerlev J.
Firma: Chr. Prang, Kreaturhandler, Gjerlev J.
Pries-Jensen, Hans, grosserer; formd. f. For
eningen af Vildt- og Fjerkrægrossister i Kbhvn.
Firma: A/S Niels Jensen, Fjerkræ en gros,
Flæsketorvet 1, Kødbyen, Kbhvn. V.

O. Raben
slagter
Fredericia

løbende omfatter pølsemageri — 1952; hobby:
sport, genn. 4 år medl. af best. f. Vejle Fodbold
klub.
Adr. Kolding Landevej 48, Vejle.
Firma: Møllevangens Slagterforretning v. H.
Quist, Kolding Landevej 48, Vejle.

Qvist, Jens, slagtermester; f. 18/1 1897 i Godt
håb J., Alborg amt, søn af slagtermester Peder
Qvist; g. 3/5 1944 m. Christence Q., f. Sommer
Petersen; udd. h. faderen 1913-17, svend bl. a.
i Alborg og på Bornholm 1917-21, mesterbrev
1930, bestyrer af nuværende slagterforretning i
Godthåb J. 1921-27, overtaget samme — der er
grundlagt af faderen 1890 og sideløbende om
fatter slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri — 1927; vareområde: kød og viktualier
en detail’; genn. en årrække sideløbende en gros
slagter.
Adr. Godthåb J.
Firma: Jen-s Qvist, Slagtermester, Godthåb J.

Pryds, Sofus, slagtermester; f. 13/5 1916 i Tulle
bølle, Langeland, søn af slagtermester Christian
Pryds; g. 7/11 1944 m. Karen P., f. Hansen; udd.
dels h. faderen 1930-32 og dels h. slagtermestre
ne Brdr. Olsen, Assens 1932-34, svendeprøve m.
ros (Assens), frekventeret Teknologisk Institut,
Kbhvn. 1937, svend i Danmark, overtaget slag
termester L. Nyboe’s forretning i Nyborg — der
sideløbende omfatter moderne pølsemageri —
1947; skuemester f. Slagtermesterforeningen f.
Nyborg og Omegn s. 1956.
Adr. Knudshovedvej 51, Nyborg.
Firma: S. Pryds, Slagtermester, Knudshoved
vej 51, Nyborg.

Raben, Kaj Thorvald, slagtermester; f. 8/10 1904
i Fredericia, søn af viktualiehandler Thorvald
Raben; g. 25/10 1931 m. Marie R., f. Petersen;
udd. h. faderen 1918-22, svendeprøve (Fredericia)
1922, frekventeret Teknologisk Institut, Kbhvn.,
svend h. faderen, overtaget slagtermester Rebling’s forretning i Vamdrup 1934, overtaget slag
termester Villy Petersen’s forretning i Frede
ricia 1948, bestyrer af Andels-Svineslagteriet
»Midtjylland«s udsalg i Fredericia 1952; hobby:
fodbold og brevduer.
Adr. Danmarksgade 46-48, Fredericia.
Firma: Kaj Th. Raben, Slagterforretning, Danmarksgade 46-48, Fredericia.

Quist, Harry Christian, slagtermester; f. 7/8
1919 i Vejle, søn af garveriarbejder Christian
Quist; g. 30/6 1943 m. Elise Q., f. Malberg; udd.
h. slagtermester Hans Christensen, Vejle 1933-37,
svendeprøve (Vejle), frekventeret Teknologisk
Institut, Kbhvn. 1944, svend h. læremesteren, h.
slagtermester Råben, Fredericia og på Vejle &
Omegns Andels-Svineslagteri, Vejle, grundlagt
nuværende slagterforretning i Vejle — der side

Raben, Ove, slagter; f. 23/6 1937, søn af slag
termester Kaj Thorvald Raben; udd. s. pølse
mager og butikssvend h. faderen 1952-56, svende
prøve (Fredericia), medarbejder h. faderen.
Firma: Kaj Th. Raben, Slagterforretning, Danmarksgade 46-48, Fredericia.
Raben, Svend, slagtermester; f. 2/10 1911 i Fre
dericia, søn af slagtermester Thorvald Lauritz
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S. Raben
slagtermester
Kolding

C. Raphaelsen
direktør
Glostrup

O. H. Ramskov
slagtermester
Horsens

Peter Raben; g. 31/10 1937 m. Karen R., f. Schütz;
udd. h. faderen 1925-29, svendeprøve (Fredericia),
frekventeret Teknologisk Institut, Kbhvn., svend
h. faderen og på A.S.K., Kolding, genn. 10 år
bestyrer af A.S.K.s udsalg på Axeltorv, Kolding,
overtaget slagtermester Ebbesen’s forretning i
Kolding 1947, ombygget og moderniseret samme
— der omfatter slagter- og viktualieforretning —
1948; medl. af best. f. Slagtermesterforeningen f.
Kolding og Omegn, næstformd. i samme, fl. a
tillidshverv; hobby: lystfiskeri.
Adr. Søgade 9, Kolding.
Firma: Svend Raben, Slagtermester, Hospitals
gade 8, Kolding.
Ramskov, Otto Henry, slagtermester; f. 13/7
1910 i Horsens, søn af skrædder Carl Peter Ma
rius Ramskov; g. 27/3 1932 m. Henny R., f. Pe
dersen; udd. h. slagtermester Chr. Jensen, Hor
sens 1924-28, svendebrev 1928, svend fortrinsvis
i Kbhvn. 1928-38, overtaget nuværende slagter
forretning i Horsens — der er grundlagt 1898 og
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, salteri
og kogeri — 1938; medl. af best. f. Horsens og
Omegns Slagtermesterforening s. 1940, formd. f.
samme s. 1953, suppleant t. best. f. Danske Slag
termestres Landsforening samt skuemestersup
pleant, medl. af best. f. Horsens Håndværker- og
Industriforening.
Adr. Kapt. Andersens Gade 26, Horsens.
Firma: Otto H. Ramskov, Slagtermester, Stefansgade 31, Horsens.

Ramsløv, Mogens, direktør; f. 2/9 1905 i Vin
ding, Ringkøbing amt; udd. v. slagtning af fjer
kræ og v. handel m. samme, i kompagni m. bro
deren direktør Simon Ramsløv grundlagt Struer
Fjerkræslagteri, Struer — der omfatter en gros
slagtning af fjerkræ t. eksport og en gros salg
på hjemmemarkedet — 1935, opført nuværende
slagteribygninger i Struer 1946, genn. årene ud
videt og moderniseret samme bl. a. m. nyt fryse
hus.
Adr. Struer.
Firma: Struer Fjerkræslagteri, Holstebrovej 1,
Struer.

P. Rasch
slagtermester
Valby

Ramsløv, Simon, direktør; f. 9/4 1910 i Vinding,
Ringkøbing amt; udd. i handel m. fjerkræ s. spe
ciale, i kompagni m. broderen direktør Mogens
Ramsløv grundlagt Struer Fjerkræslagteri, Stru
er — der omfatter en gros slagtning af fjerkræ
t. eksport på Europa og t. en gros salg på hjem
memarkedet — 1935, opført nuværende slagteri
bygninger i Struer 1946, genn. årene udvidet og
moderniseret samme bl. a. m. nyt frysehus.
Adr. Torvegade 24, Struer.
Firma: Struer Fjerkræslagteri, Holstebrovej 1,
Struer.
Randow, Poul, direktør; f. 26/6 1902 i Kbhvn.
Adr. Tårbæk Strandvej 128, Klampenborg.
Firma: Plumrose A/S, Sankt Annæ Plads 26,
Kbhvn. K.

Raphaelsen, Carl, direktør; f. 28/11 1904 i Val
lensbæk, Kbhvn.s amt, søn af proprietær Raphael
Raphaelsen; g. 21/9 1930 m. Edith R., f. Bovin;
realeksm. (Frederiksborg Statsskole, Hillerød)
1921, udd. i korn- og foderstofbranchen 1920-24,
bogholder, kasserer og kontorchef på Hillerød
Andels-Svineslagteri, Hillerød 1924-50, studieop
hold v. D.B.C., London 1927-28, kontorchef v.
Danske Andelsslagterier’s Tarmsalg, Glostrup
1950, direktør f. samme 1952.
Firma: Danske Andelsslagteriers Tarmsalg,
Industrivej 9, Glostrup.

Rasch, Fritz, slagteridirektør.
Firma: Fåborg Andels-Svineslagteri, Fåborg.
Rasch, Poul, slagtermester; f. 3/11 1908 i Kbhvn.,
søn af montør Johan Vilhelm Rasch; g. 3/5 1936
m. Karen R., f. Jørgensen; udi. h. slagtermester
Chr. Hansen, Holbæk 1927, derefter svend h.
slagtermester Lars Jensen, Holbæk, ansat h. slag
termester Moses David Kritter, Valby 1928-38 og
h. slagtermester Orla Hansen, Valby 1938-48,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Valby
1948.
Adr. Horsekildevej 51, Kbhvn. Valby.
Firma: Poul Rasch, Slagtermester, Trekronergade 2, Kbhvn. Valby.
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Rask, Malte, slagtermester; f. 8/3 1911 i Ars,
Alborg amt, søn af slagtermester Hans Rask; g.
28/4 1935 m. Elsa R., f. Christensen; udd. h. fade
ren 1925-29, svendebrev 1929, svend 1929-35, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Lønstrup 1935,
selvstændig slagtermester i Hornum 1941-48,
overtaget nuværende slagterforretning i Randers
— der er grundlagt 1920 og sideløbende omfatter
pølsemageri, kogeri og salteri — 1948^ vareom
råde: kød og viktualier en detail.
Adr. Søren Møllers Gade 20, Randers.
Firma: Malte Rask, Slagterforretning, Søren
Møllers Gade 20, Randers.
Rask, Niels, slagtermester; f. 1/3 1900 i Ars, Al
borg amt, søn af slagtermester Hans Rask; g.
23/12 1933 m. Anine R., f. Pedersen; udd. i fade
rens slagterforretning i Ars 1919-23, svendeprøve
m. ros 1924, svend i lærevirksomheden 1923-25,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester m. salg
udelukkende fra vogn 1925, overtaget nuværende
slagterforretning i Ars — der er grundlagt af
faderen 1894 og sideløbende omfatter pølsema
geri, røgeri, kogeri og salteri — 1935; vareom
råde: kød og viktualier en detail.
Adr. Ars.
Firma: Niels Rask, Slagterforretning, Ars.
Rask, Peter Nielsen, slagtermester; f. 14/3 1905
i Skovby, Arhus amt, søn af slagtermester Niels
Rask; g. 14/7 1934 m. Edith R., f. Vestergaard;
udd. h. slagtermester N. C. Nielsen, Arhus 191923, svendebrev 1923, svend 1923-27, overtaget nu
værende slagterforretning i Galten — der er
grundlagt af faderen 1894 og sideløbende omfat
ter slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri og sal
teri — 1927; vareområde: kød og viktualier en
detail fra butik og vogn; driver sideløbende eks
portvirksomhed m. en gros slagtning og eksport
af slagtede og levende kreaturer.
Adr. Galten.
Firma: Peter Rask, En gros Slagteri, EksportSe Detailforretning, Galten.

Rasmussen, Aage Ernst, slagtermester; f. 16/10
1907 i Svendborg, søn af slagtermester Johan
Emst Rasmussen; g. 16/10 1932 m. Grete R., f.
Hansen; udd. h. faderen 1921-25, svendeprøve m.
udmærkelse (Svendborg), svend h. faderen, på
begyndt handel m. levende, kreaturer samt land
handel fra vogn f. faderen 1926, i kompagni m.
broderen 1931-32, ophævet kompagniskabet og
overtaget faderens slagterforretning i Svendborg
1932, genn. årene moderniseret forretningen;
medl. af best. f. Slagtermesterforeningen f.
Svendborg og Omegn’ s. 1938, formd. f. samme s.
1948, medl af best. f. Danske Slagtermestres
Landsforening 1952-53 og s. 1954, medl. af best. f.
Danske Provinsslagtermestres Hudeauktion s.
1951, medl. af best. f. Svendborg Slagterstiftelse,
Svendborg s. 1952.
Adr. Fruestræde 19, Svendborg.
Firma: Kød-Kontanten v. Slagtermester Aage
Rasmussen, Fruestræde 19, Svendborg.

Rasmussen, Aksel, slagtermester; f. 24/1 1924 i
Højrup, Svendborg amt, søn af slagtermester Jens
Carl Rasmussen; g. 18/2 1951 m. Lisbeth R., f.
Vahl Møller; udd. h. faderen 1938-42, aflagt sven
deprøve i Højrup (meget godt og propert udført
arbejde), frekventeret Teknologisk Institut,
Kbhvn. 1948, svend h. faderen, overtaget slagter
mester E. Nielsen’s forretning i Vester Hæsinge
— der sideløbende omfatter slagtehus og pølse
mageri samt »kødtur« — 1951, genn. årene om
bygget og moderniseret forretningen*; medl. af
best. f. Vester Hæsinge Forsamlingshus s. 1957;
hobby: fodbold.
Adr. Vester Hæsinge.
Firma: Aksel Rasmussen, Slagtermester, Ve
ster Hæsinge.
Rasmussen, Albert Frederik, slagtermester; f.
16/4 1905 i Assens, søn af slagtermester Jens Chri
stian Rasmussen; g. 5/6 1927 m. Maria Rosa Elisa
beth R., f. Hansen; udi. h. faderen 1923, ansat bl.
a. h. kgl. hofleverandør Anton Ovesen, Arhus,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester på Frdbg.
1927.
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A. F. Rasmussen
slagtermester
Kbhvn. F.

C.

A. H. Rasmussen
slagtermester
Kbhvn. F.

R. Rasmussen
slagtermester,
kreaturkommissionær
Kbhvn. V.

A.

Adr. Smallegade 42 A, Kbhvn. F.
Firma: A. Rasmussen, Slagtermester, Smalle
gade 42 A, Kbhvn. F.

Rasmussen, Anders Christian Richard, slagter
mester, kreaturkommissionær; f. 3/10 1913 i Få
rup, Randers amt, søn af snedkermester Hans
Christian Rasmussen; g. 25/3 1936 m. Pia R., f.
Poulsen; udd. h. slagtermester Regnar Sørensen,
Alborg 1928-32, svend h. slagtermester Carl An
dersen, Kbhvn., etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Kbhvn. 1935, selvstændig slagtermester
i Vanløse 1939-50, derefter påbegyndt en gros for
retning m. okse- og kalvekød i Kbhvn.
Adr. Islevhusvej 46, Brønshøj.
Firma: C. Rønning’s Eftf., Kreaturkommissio
nær, Flæskehallen 88, Kødbyen, Kbhvn. V.
Rasmussen, Anker, slagtermester; f. 16/2 1919 i
Vef linge, Odense amt, søn af skræddermester
Marius Rasmus Rasmussen; g. 2/6 1945 m. Ruth
R., f. Nielsen; udd. h. slagtermester Rasmussen,
Veflinge 1934-38, svend bl. a. h. slagtermestrene
P. Madsen, Munkebo og Urban Sørensen, Ny
borg, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Odense 1945, drevet slagterforretning i Odense
1945-54, sideløbende drevet slagterforretning i
Højstrup 1950-54, drevet landforretning i Turup
v. Assens 1954-56, overtaget nuværende slagter
forretning i Esbjerg 1956.
Adr. Nygårdsvej 27, Esbjerg.
Firma: Anker Rasmussen, Slagtermester, Ny
gårdsvej 27, Esbjerg.

Rasmussen, Anker Hardy, slagtermester; f. 17/5
1896 i Randers, søn af smedemester Anton Ras
mussen; g. 30/5 1920 m. Ema R., f. Albrechtsen;
udd. i kolonialbranchen, overgået t. slagterbran
chen 1920, etabl. sig s. selvstændig slagtermester
i Brønshøj 1928, sen. indehaver af forskellige
andre slagterforretninger, indehaver af nuvæ
rende slagterforretning på Frdbg. s. 1949; sognerådsformd. i Vallensbæk kommune s. 1956.
Adr. GI. Køge Landevej 917, Vallensbæk
Strand pr. Brøndby Strand.

A. E. Rasmussen
slagtermester
Kbhvn. NV.

Firma: Anker Rasmussen, Slagtermester, Peter
Bangs Vej 60, Kbhvn. F.

Rasmussen, Arne E., slagtermester; f. 4/11
1917 i Kbhvn., søn af malermester Lars1 Rasmus
sen; g. 13/7 1941 m. Anne-Lise R., f. Mathiesen;
udd. dels h. slagtermester Knud Rasmussen,
Kbhvn. og dels h. slagtermester Ludvig Bruun,
Stenlille 1931-35, svend h. slagtermester Carl
Nielsen, Kbhvn. t. 1941 og h. slagtermester Vilh.
Rasmussen, Vanløse t. 1947, etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Valby 1947, indehaver af nu
værende slagter- og viktualieforretning i Kbhvn.
s. 1954.
Adr. Sandbyvej 25, Herlev.
Firma: Arne Rasmussen, Slagtermester, Toms
gårdsvej 1, Kbhvn. NV.
Rasmussen, Axel Børge, slagtermester; f. 26/2
1925 i Sorø, søn af tømrer Hans Rasmussen; g.
23/7 1946 m. Karen R., f. Petersen; udd. h. slag
termester Hans Jacobsen, Sorø 1940-44, svend h.
slagtermester Chr. Christensen, Ruds-Vedby 194446, iøvrigt svend h. slagtermester Chr. Soelberg,
Sorø, overtaget slagtermester Viggo Frederiksen’s slagter- og viktualieforretning i Knabstrup
1950.
Adr. Knabstrup.
Firma: Børge Rasmussen, Slagtermester, Knab
strup.
Rasmussen, Børge, slagtermester; f. 12/2 1911 i
Silkeborg, søn af slagtermester Peter Rasmussen;
g. 27/10 1935 m. Inger R., f. Petersen-; udi. h.
broderen slagtermester Peter Rasmussen, Silke
borg 1932, svend h. broderen slagtermester Knud
Rasmussen, Kbhvn. (7 år), etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Kbhvn. 1939, grundlagt filial
Holmbladsgade 82, Kbhvn. S. 1953.
Adr. Delosvej 13, Kbhvn S.
Firma: Børge Rasmussen, Slagtermester, Elbagade 26, Kbhvn. S.

Rasmussen, Børge, slagtermester; f. 13/1 1917 i
Kalundborg, søn af handelsmand Hans Christian
Rasmussen; g. 28/11 1945 m. Lillian R., f. Han-
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A. B. Rasmussen
slagtermester
Knabstrup

C. A. Rasmussen
slagtermester
Assens

B. Rasmussen
slagtermester
Kalundborg

C. H. Rasmussen
slagtermester
Viby J.

sen; udd. h. slagtermester Vilh. Nielsen, Kalund
borg 1931-35, svend h. læremesteren t. 1947, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Kalundborg
1947, afhændet forretningen 1954, indehaver af
landforretning 1954-57, indehaver af nuværende
slagterforretning i Kalundborg s. 1957; kasserer
i Kalundborg og Omegns Slagtermesterforening
1950-55, formd. f. samme s. 1957.
Adr. Peter Paludans Vej 4, Kalundborg.
Firma: Børge Rasmussen, Slagtermester, Kordilgade 10, Kalundborg.

(Assens), frekventeret Teknologisk Institut,
Kbhvn. 1932, svend i lærevirksomheden, optaget
s. kompagnon i samme 1939, eneindehaver af for
retningen — der er moderniseret 1918 og side
løbende omfatter slagtehus og pølsemageri — s.
1947; medl. af best. f. Slagtermesterforeningen f.
Assens og Omegn, medl. af best. f. Assens Hånd
værker- og Industriforening 1940-45.
Adr. Damgade 7, Assens.
Firma: Chr. Rasmussen & Søn v. Slagtermester
Arthur Rasmussen, Damgade 7, Assens.

Rasmussen, Børge, slagtermester; f. 21/2 1920 i
Snertinge, Holbæk amt, søn af slagtermester Fr.
Rasmussen; g. 3/6 1950 m. Emma R., f. Thomsen;
udd. dels h. faderen og dels h. slagtermester
Rob. Christensen, Snertinge 1934-38, svend bl. a.
på Kalundborg Andels-Svineslagteri, Kalund
borg, overtaget faderens slagterforretning i Særs
lev 1948, udvidet samme m. filial i Havnsø 1950.
Adr. Særslev pr. Snertinge.
Firma: Børge Rasmussen, Slagtermester, Særs
lev pr. Snertinge.

Rasmussen, Carl Børge, slagtermester.
Firma: Carl Rasmussen, Slagterforretning,
Østergade 16, Middelfart.

Rasmussen, Carl, slagtermester; f. 7/1 1910 i
Ringe, Svendborg amt, søn af hestehandler Hans
Peter Rasmussen; g. 25/1 1943 m. Marie R., f.
Rasmussen; udd. h. slagtermester J. Franke,
Svendborg 1924-28, svendeprøve (Svendborg), for
pagtet slagtermester Emil Johansen’s forretning
i Espe 1942, overtaget slagtermester Holm’s for
retning i Espe 1947, grundlagt nuværende slagter
forretning m. moderne slagtehus og pølsemageri i
egen nyopført ejendom i Espe 1954, kører side
løbende »kødtur«; medl. af best. f. Espe Hånd
værker- og Industriforening.
Adr. Espe.
Firma: Carl Rasmussen, Slagtermester, Espe.
Rasmussen, Carl Arthur, slagtermester; f. 5/9
1909 i Assens, søn af slagtermester Jens Christian
Rasmussen (mangeårig formd. f. Slagtermester
foreningen f. Assens og Omegn); g. 14/12 1930 m.
Frigga R., f. Jensen; udd. i faderens slagterfor
retning i Assens 1926-30, svendeprøve m. ros

Rasmussen, Chresten, slagtermester; f. 24/8
1908 i Stenum, Hjørring amt, søn af gårdejer
Chresten Rasmussen; g. 23/3 1940 m. Inga R., f.
Aaen; genn. en del år beskæftiget v. handel og
entreprenørvirksomhed, opført nuværende ejen
dom m. slagterbutik og pølsemageri i Stenum
1940, genn. årene ombygget og moderniseret for
retningen; kasserer i Brønderslev og Omegns
Slagtermesterforening, medl. af best. f. Sam
menslutningen af Slagtermestre i Vendsyssel.
Adr. Stenum pr. Brønderslev.
Firma: Stenum Slagterforretning, Stenum pr.
Brønderslev.

Rasmussen, Christian Hjarsbæk, slagtermester;
f. 20/7 1915 i Herning, søn af sygekassekasserer
Marius Rasmussen; g. 25/9 1940 m. Ellen R., f.
Berthelsen (død); udd. dels h. slagtermester Vald.
Jensen, Herning og dels h. slagtermester P. Lo
rentzen, Christiansfeld 1930-34, svendebrev 1934,
svend 1934-39, bestyrer af slagterforretning i Fre
dericia 1939-50, overtaget nuværende slagterfor
retning i Viby J. — der er grundlagt 1925 — 1950,
udvidet og moderniseret forretningen samt op
ført nyt pølsemageri, kogeri og salteri 1953; vare
område: kød og viktualier en detail.
Adr. Horsensvej 1, Viby J.
Firma: Chr. Rasmussen, Slagtermester, Hor
sensvej 1, Viby J.
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D. Rasmussen
slagtermester
Brønshøj

E. P. Rasmussen
slagtermester
Korsør

F. H. Rasmussen
slagtermester
Birkerød

Rasmussen, Dagny, slagtermester; f. 27/2 1914 i
Estvad, Ringkøbing amt, datter af skovløber
Christen Jacobsen; g. 27/10 1944 m. slagtermester
Ove Werner Rasmussen (død 1955); efter ægte
fællens død 1955 overtaget og videreført dennes
slagter- og viktualieforretning i Husum — der
er grundlagt af ægtefællen 1938, løst nærings
brev 1956.
Adr. Brønshøj Kirkevej 41, Brønshøj.
Firma: Kødcentralen, Islevhusvej 9, Brønshøj.
Rasmussen, Egon Juel, slagtermester; f. 3/10
1925 i Kvottrup, Arhus amt, søn af handelsmand
Ove Christian Rasmussen; g. 15/4 1951 m. MonaLisa R., f. Bl'igaard; udd. h. slagtermester Lud
vig Kruse, Tved pr. Knebel samt h. faderen 193944, svendebrev 1944, svend bl. a. i Kbhvn. 194451, frekventeret Teknologisk Institut, Kbhvn.
1946, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Silkeborg 1951, overtaget nuværende, slagterfor
retning i Randers — der sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1952;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Trapsgade 5, Randers.
Firma: Juel Rasmussen, Slagtermester, Adel
gade 2, Randers.

Rasmussen, Egon Viggo, slagtermester; f. 20/9
1905 på Frdbg., søn af viktualiehandler Harald
Rasmussen; g. 8/5 1932 m. Gudrun R., f. Nielsen;
udd. i firmaet J. Wiedemann, Kbhvn. 1921-25, in
dehaver af nuværende slagterforretning m. afd. f.
charcuteri på Frdbg. s. 1928.
Adr. Alstrupvej 11, Kbhvn. Valby.
Firma: Egon Rasmussen. Slagtermester, Søndre
Fasanvej 18, Kbhvn. F.
Rasmussen, Eigil Louis, slagtermester; f. 31/8
1914 i Fakse Ladeplads, Præstø amt, søn af vogn
mand Hans Laur. Rasmussen; g. 19/5 1940 m. In
ger R., f. Nielsen; udd. i firmaet Carl Olsen &
Co., Kødbyen, Kbhvn., svend h. slagtermestrene
Harald S. Hansen, Kbhvn., Chr. E. Larsen, Gen
tofte og A. Ellegaard Jacobsen, Gentofte, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Gentofte 1945;

H. G. Rasmussen
slagtermester
Vejle

sekretær i Gentofte og Omegns Slagtermesterfor
ening s. 1951, kasserer i samme 1953-55.
Adr. Stolpehøj 42, Gentofte.
Firma: Eigil Rasmussen, Slagtermester, Stolpe
høj 74, Gentofte.

Rasmussen, Eigil Rydahl, slagtermester; f. 13/2
1918 i Odense, søn af musiker Johannes Marius
Rasmussen; g. 13/2 1949 m. Inger R., f. Kornerup
Nielsen; udd. h. slagtermester Ein. Fröberg Jen
sen, Kbhvn., ansat h. slagtermestrene Wenzel Førsterling, Kbhvn., Aage Richter Andersen, Gen
tofte og Eigil Rasmussen, Gentofte, overtaget
slagtermester Aage Richter Andersen’s forretning
i Gentofte 1956; revisor i Slagtermesterforenin
gen f. Gentofte og Omegn s. 1956.
Adr. Lyngbyvej 420, Gentofte.
Firma: Eigil Ryd'ahl1 Rasmussen, Slagtermester,
Vangedevej 129, Gentofte.

Rasmussen, Ejnar, slagtermester; f. 5/9 1909 i
Sjelle, Skanderborg amt; g. 13/8 1939 m. Gerda
R., f. Brogaard; udd. h. slagtermestrene Lauring,
Farre og Lauterbach Petersen, Alborg 1924-28,
svendebrev 1928, svend 1928-36, etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Spentrup 1936, overtaget
nuværende slagterforretning i Asferg — der
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1939; vareområde: kød og viktualier
en detail fra butik og 2 vogne.
Adr. Asferg pr. Fårup.
Firma: Asferg Slagterforretning v. Ejnar Ras
mussen, Asferg pr. Fårup.
Rasmussen, Ellef Henry, grosserer; f. 26/9 1922
i Svendborg, søn af statstjenestemand Thorvald
Rasmussen; g. 29/7 1950 m. Lisa R., f. Worch;
oprindelig udd. i kolonial, sen. overgået t. kon
servesbranchen s. repræsentant f. forskellige fir
maer i hermetik og fisk, grundlagt nuværende
en gros og eksportforretning m. salater og fiske
hermetik i Sønderborg 1952, udvidet virksom
heden m. fabrikation og reparatian af slagter
artikler, butiksinventar og maskiner t. slagter- og
viktualiebranchen 1953, yder juridisk og teknisk
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vejledning v. ombygning og nymontering af slag
ter- og viktualiebutikker, grundlagt afd. f. sala
ter i Flensborg; distrikt: Sønder- og Sydjylland.
Adr. Kærvej 66, Sønderborg.
Firma: E. H. Rasmussen, En gros & Eksport
forretning, Kærvej 66, Sønderborg.
Rasmussen, Emma, slagterekspeditrice; ansat h.
slagtermester Niels Olsen, Svendborg s. 1934.
Firma: Niels Olsen, Slagtermester, Sankt Jør
gens Vej 14, Svendborg og Viktualieforretningen
& Charkuteriet »Lucullus«, 5. Maj Plads, Svend
borg.

Rasmussen, Erik, slagtermester; f. 14/6 1916 i
Nykøbing F., søn af smed Sofus Vilhelm Rasmus
sen; g. 9/3 1955 m. Helga R., f. Christensen; udd.
h. slagtermester G. R. Bjerregaard, Nykøbing F.
1930-34, svend h. slagtermester Holger Jensen,
Nykøbing F. (13 år), etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Nykøbing F. 1951; suppleant t.
best. f. Nykøbing F. og Omegns Slagtermester
forening.
Adr. Fjordvej 21, Nykøbing F.
Firma: Erik Rasmussen, Slagtermester, Hospi
talsvej, Nykøbing F.
Rasmussen, Erik Frederik, slagtermester, he
stehandler; f. 21/4 1910 i GI. Kalvehave, Præstø
amt, søn af parcellist Peter Christian Rasmussen;
g. 14/8 1932 m. Ebba Lilly R., f. Jensen; udd. h.
morfaderen slagtermester Jens Hansen, GI.
Kalvehave 1924-28, svend h. slagtermester Vald.
Nielsen, Fakse Ladeplads samt i lærevirksomhe
den, i kompagni m. broderen slagtermester Poul
Knud Rasmussen overtaget sidstnævnte — t.
hvilken er knyttet en betydelig hestehandel —
1936.
Adr. GI. Kalvehave pr. Kalvehave.
Firma: Brdr. Rasmussen, Slagterforretning, GI.
Kalvehave pr. Kalvehave.
Rasmussen, Erik Heine, slagtermester; f. 13/5
1926 i Ringe, Svendborg amt, søn af hestehandler
Hans Peter Rasmussen; g. m. Birte R., f. Ander
sen; udd. h. broderen slagtermester Carl Rasmus
sen, Espe 1943-47, svendeprøve (Tåsinge) 1955,
svend h. læremesteren og h. slagtermester Chr.
Madsen, Ørbæk, overtaget slagtermester H. E.
Mathiesen’s forretning i Bjerreby pr. Svendborg
— der sideløbende omfatter pølsemageri og »kød
tur« — 1953, driver sideløbende kreaturhandel;
hobby: jagt.
Adr. Bjerreby pr. Svendborg.
Firma: Bjerreby Slagterforretning v. Erik Ras
mussen, Bjerreby pr. Svendborg.
Rasmussen, Erik Preben, slagtermester; f. 25/2
1922 i Korsør, søn af autoforhandler Kai Christian
Rasmussen; g. 28/10 1951 m. Lissen R., f. Jensen;
udd. h. slagtermester Carl Hansen, Korsør, med
arbejder i lærevirksomheden, overtaget samme
— der omfatter slagter- og viktualieforretning —
1945.

Adr. Nygade 40, Korsør.
Firma: Carl Hansen, Slagter- & Viktualiefor
retning, Nygade 1, Korsør.

Rasmussen, Frede, fabrikant; f. 28/6 1919 i
Ørum, Vejle amt, søn af proprietær Frederik Ras
mussen; g. 24/10 1943 m. Grethe R., f. Stengaard;
udd. s. mejerist 1936-40, virket v. faget t. 1941,
derefter virket v. handel, overtaget nuværende
salatfabrik i Esbjerg — der omfatter fabrikation
og en gros salg m. vogne t. slagtermestrene i
Esbjerg og i Ribe amt — 1955, genn. årene ud
videt og moderniseret virksomheden.
Adr. Finlandsgade 35, Esbjerg.
Firma: Vestjydsk Salatfabrik, Borgergade 61,
Esbjerg.

Rasmussen, Frode Hein, slagtermester; f. 23/8
1913 i Birkerød, Frederiksborg amt, søn af slag
termester Gudmar Rasmussen; g. 20/9 1947 m.
Kirsten R., f. Nielsen; udd. i faderens slagter
forretning i Birkerød 1927-31, svend i faderens
slagterforretning i Holte 1931, overtaget samme
1934, sideløbende indehaver af lærevirksomheden
i Birkerød s. 1956.
Adr. Hovedgaden 45, Birkerød.
Firma: Gudmar Rasmussen v. Slagtermester
Frode Rasmussen, Øverødvej 5, Holte & Hoved
gaden 43, Birkerød.
Rasmussen, Georg, slagtermester; f. 16/9 1921 i
Højrup, Svendborg amt, søn af slagtermester,
kreaturhandler Jens Carl Rasmussen; g. 2/1 1955
m. Rita R., f. Larsen; udd. i faderens slagterfor
retning i Højrup 1936-40, svendeprøve (Højrup),
frekventeret Teknologisk Institut, Kbhvn. 1942,
svend i lærevirksomheden, overtaget samme —
der sideløbende omfatter slagtehus og pølsema
geri samt landtur — 1954.
Adr. Højrup.
Firma: G. Rasmussen, Slagtermester, Højrup.
Rasmussen, Gudmar Hein, slagtermester; f.
16/8 1932 i Holte, Kbhvn.s amt, søn af slagter
mester Helge Hein Rasmussen; g. 25/12 1955 m.
Lise R., f. Petersen; udd. i faderens slagterforret
ning i Holte 1946-50, videreudd. på Kbhvn.s off.
Slagtehuse, Kbhvn., frekventeret Teknologisk In
stituts fagskole, Kbhvn., medarbejder i lærevirk
somheden, medindehaver af samme s. 1958.
Adr. Stationsvej 8, Holte.
Firma: Helge Rasmussen & Sønner, Slagterfor
retning, Stationsvej 8, Holte.

Rasmussen, Gunnar, slagtermester; f. 8/4 1902 i
Maglebrænde, Maribo amt, søn af slagtermester
Valdemar Rasmussen; g. 14/8 1938 m. Betty R.,
f. Jørgensen; udd. h. faderen, drevet slagterfor
retning i Kbhvn. 1932-37, overtaget slagtermester
Hans Hansen’s forretning i Næstved 1937.
Adr. Kalbyrisvej 62, Næstved.
Firma: Gunn. Rasmussen, Slagtermester, Kal
byrisvej 62, Næstved.
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H. H. Rasmussen
slagtermester
Trige

H. R. Rasmussen
slagtermester
Kbhvn. S.

H. H. Rasmussen
slagtermester
Randers

Rasmussen, Gunnar Peter Willemoes, slagter
mester; f. 22/7 1907 i Kbhvn., søn af slagterme
ster Alexius Frederik Rasmussen; g. 4/1 1931 m.
Karen R., f. Jacobsen; udi. på Slagelse off.
Slagtehus, Slagelse 1929, svend bl. a. h. slagter
mestrene A. W. Schmidt, Hellerup og Cort Olsen,
Kbhvn., etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Søborg 1933, flyttet forretningen t. nuværende
adresse i Kbhvn. 1938.
Adr. Tåsingegade 25, Kbhvn. 0.
Firma: Willemoes Rasmussen, Slagtermester,
Østerbrogade 142, Kbhvn. 0.
Rasmussen, Hans, slagtermester; f. 3/3 1923 i
Åbenrå, søn af arbejdsmand Christian Rasmus
sen; g. 1/7 1948 m. Inger R., f. Rathmann; udd. h.
slagtermester N. Carstensen, Åbenrå 1938-42,
svend på Åbenrå Andelsslagteri, Åbenrå 1942-45
og h. slagtermester Eilif Hansen, Viby S. 1945-52,
drevet slagter- og viktualieforretning i Kilde
brønde 1952-56, overtaget slagtermester N. Oxenbøll’s forretning i Tåstrup 1956.
Adr. Tjørne vej 1, Tåstrup.
Firma: H. Rasmussen, Slagtermester, Køgevej
156, Tåstrup.

I. Rasmussen
hesteslagter
Silkeborg

heden efter faderens død 1939, opført nuværende
ejendom m. moderne butik, pølsemageri og slag
tehus i Vejle pr. Allested 1952, kører sideløbende
landtur; hobby: skak.
Adr. Vejle pr. Allested.
Firma: Vejle Slagterforretning v. G. Rasmus
sen, Vejle pr. Allested.

Rasmussen, Hans Helmer, slagtermester; f. 6/10
1921 i Roskilde, søn af vaskeriejer Otto Anders
Rasmussen; g. 17/12 1944 m. Anna R., f. Olsen;
udi. h. slagtermester Charl. Hansen, Roskilde
1940, pølsemager på Kolding Andels-Svineslagteri,
Kolding, bestyrer h. slagtermester Svend Carlo
Nielsen, Roskilde 1946-51, iøvrigt bestyrer h. slag
termester Henning Friis, Holte og svend h. slag
termester Georg Christensen, Roskilde, etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Kbhvn. 1955.
Adr. Sønderlundsvej 91, Roskilde.
Firma: H. H. Rasmussen, Slagtermester,
Backersvej 38, Kbhvn. S.

Rasmussen, Hans Frederik, slagtermester, krea
turhandler; f. 29/10 1922 i Odense, søn af slagter
mester Hans Frederik Rasmussen; g. 29/11 1947
m. Margrethe R., f. Rasmussen; udd. h. slagter
mester Karl K. Pedersen, Odense 1937-41, svende
prøve (Odense), svend h. læremesteren og i A/S
Odense off. Slagtehuse, Odense, grundlagt nuvæ
rende en gros forretning i Odense 1953; hobby:
fodbold.
Adr. Bragesvej 27, Bolbro.
Firma: H. Fr. Rasmussen, Slagtermester &
Kreaturhandler, Bragesvej 27, Bolbro.

Rasmussen, Hans Henning, slagtermester; f.
2/10 1910 i Odense, søn af slagtermester Hans
Peter Rasmussen; g. 1936 m. Edith R., f. Due Pe
tersen (død 1956), g. 1957 m. Magna R., f. Jensen;
real- og handelseksm. (Odense), udd. i faderens
slagterforretning i Odense 1929-33, frekventeret
Teknologisk Institut, Kbhvn. 1933-34, svend i
lære virksomheden, optaget s. kompagnon i sam
me 1939, i kompagni m. broderen slagtermester
Poul Gunnar Rasmussen videreført forretningen
— der er grundlagt s. torvehandel af faderen
1904 og flyttet t. nuværende lokaler i Odense
1906 — efter faderens død 1949.
Adr. Nørregade 40, Odense.
Firma: Hans Rasmussen’s Sønner, Slagterfor
retning, Nørregade 40, Odense.

Rasmussen, Hans Gunnar, slagtermester; f.
27/1 1921 i Vejle pr. Allested, Svendborg amt, søn
af slagermester Marius Rasmussen; g. 30/10 1955
m. Erika R., f. Körner; udd. i faderens slagter
forretning i Vejle pr. Allested 1935-39, aflagt
svendeprøve i Vejle pr. Allested (meget godt og
propert udført arbejde), overtaget lærevirksom

Rasmussen, Hans Herholt, slagtermester; f. 3/1
1910 i Århus, søn af fhv. værkfører Alfred Hen
rik Jacob Rasmussen; g. 30/11 1947 m. Kirsten R.,
f. Hougaard; udd. h. slagtermester Fr. Hasle,
Arhus 1925-29, svendebrev 1929, svend 1929-35,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Arhus
1935, selvstændig slagtermester i Kongsvang pr.
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Arhus 1939-54, overtaget nuværende slagterfor
retning i Trige pr. Arhus — der er grundlagt
1932 og sideløbende omfatter slagtehus, pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri samt filial i Lis
bjerg pr. Århus — 1954; vareområdte: kød og
viktualier en detail fra butik og vogn.
Adr. Trige pr. Arhus.
Firma: Hans H. Rasmussen, Slagtermester,
Trige pr. Arhus.

Rasmussen, Hans Hjalmar, slagtermester; f.
16/12 1913 i Falslev sogn, Randers amt, søn af
fhv. maskinpasser Valdemar Rasmussen; g. 5/3
1938 m. Ellen Margrethe R., f. Mogensen; udd. h.
slagtermester Chr. Nielsen, Vorup pr. Randers
1929-33, lærebrev 1933, svend i lærevirksomheden
1933-37 og h. slagtermester Ch. Werge, Randers
1937-47, overtaget nuværende slagterforretning i
Randers — der er grundlagt 1927 og sideløbende
omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
1947; vareområde: kød — herunder hestekød —
og viktualier en detail.
Adr. St. Voldgade 7, Randers.
Firma: Hans Rasmussen, Slagtermester, Adel
gade 6, Randers.
Rasmussen, Hans Jørgen, slagtermester; f. 11/5
1922 i Skellerup, Svendborg amt, søn af slagter
mester, landsformand Johannes Rasmussen; g.
7/5 1946 m. Grete R., f. Storm; udd. h. faderen
1937-41, svendeprøve m. diplom f. snitfri hudeaftagning (Nyborg), svend h. faderen, optaget s.
kompagnon i faderens en gros forretning på Ny
borg off. Slagtehus, Nyborg 1951; forrettet C.B.U.tjeneste i Sandholt, fører af Røde Kors-ambu
lance t. koncentrationslejrene i Tyskland1 1945;
dekorationer: D.r.K.M.T.Kha. og N.r.K.M.M.
(1945).
Adr. Holms Allé 7, Nyborg.
Firma: Johs. Rasmussen & Søn, Slagtermestre,
Ellinge pr. Ferritslev F.

Rasmussen, Hans Laurits, slagtermester; f. 16/5
1916 i Odense, søn af viktualiehandler Hans Ras
mussen; g. 23/4 1943 m. Rigmor R., f. Hansen;
udd. i faderens viktualieforretning i Odense 193034, svend og sen. bestyrer af samme, efter fade
rens død overtaget og videreført forretningen,
aflagt svendeprøve s. slagter 1948, derefter videre
ført forretningen — der sideløbende omfatter
pølsemageri — s. slagter- og viktualieforretning
på slagterborgerskab; medl. af best. f. Slagter
mesterforeningen f. Odense og Omegn s. 1952.
Adr. Munkebjergvej 16, Odense.
Firma: H. L. Rasmussen, Slagtermester, Nørre
gade 71, Odense.

Rasmussen, Hans Richard, slagtermester; f.
22/9 1902 i Assens, søn af slagtermester Christian
Rasmussen; g. 19/5 1929 m. Marie R., f. Østerby;
udd. dels h. faderen og dels h. slagtermestrene
Brdr. Levin, Fåborg, udi. 1920, svend i faderens
slagterforretning i Assens 1920-34, løst borger

skab og etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Kbhvn. 1934.
Adr. Sundholmsvej 87, Kbhvn. S.
Firma: Rich. Rasmussen, Slagtermester, Ting
vej 30, Kbhvn. S.
Rasmussen, Hartvig, slagtermester; f. 14/12 1918
i Dalum, Odense amt, søn af slagtermester Carl
Georg Anton Rasmussen1; g. 5/6 1943 m. Ketty R.,
f. Trandbohus; mellemskoleeksm., udd. i fade
rens slagterforretning i Bogense 1933-37, svende
prøve m. broncemedaille (Bogense), svend i lære
virksomheden, overtaget samme — der er grund
lagt af faderen og flyttet t. nuværende adresse i
Bogense 1929 og sideløbende omfatter pølsemageri
— 1948, erhvervet naboejendommen samt ombyg
get og moderniseret forretningen 1957.
Adr. Adelgade 74, Bogense.
Firma: Hartvig Rasmussen, Slagtermester,
Adelgade 74, Bogense.

Rasmussen, Helge Hein, slagtermester; f. 17/8
1902 i Birkerød, Frederiksborg amt, søn af slag
termester Gudmar Rasmussen; g. 14/4 1932 m.
Karen R., f. Thomsen; udd. h. faderen, svende
prøve 1920, bestyrer af faderens filial i Holte
1924-31, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Holte 1931; medl. af best. f. Kbhvn.s Slagterlaug
s. 1944, suppleant f. lauget i de forskellige no
teringsudvalg.
Adr. Krogvej 22, Virum.
Firma: Helge Rasmussen & Sønner, Slagterfor
retning, Stationsvej 8, Holte.

Rasmussen, Henning, slagtermester; f. 2/4 1923
i Ørslev, Præstø amt, søn af overportør v. D.S.B.
Th. Rasmussen; g. 5/11 1946 m. Lilly R., f. Ben
dix; udd. h. slagtermester Chr. Petersen, Hille
rød 1937-41, svend i Hillerød Andelsslagteri’s ud
salg i Hillerød og Fredensborg, arrestbetjent i
Hillerød 1944-45 og slotsbetjent på Kronborg
1945-46, overtaget nuværende slagterforretning i
Helsingør 1946.
Adr. Humlegårdsvej 2, Hillerød.
Firma: Henning Rasmussen, Slagtermester,
Gurrevej 60, Helsingør.
Rasmussen, Hugo, slagtermester; f. 18/5 1916 i
Lønholt, Frederiksborg amt, søn af smedemester
Carl Rasmussen; g. 2/8 1939 m. Emmy R., f. Jen
sen; udd. h. slagtermester Vald. Jørgensen, Fre
densborg 1931-35, ansat h. slagtermestrene Jens
Nielsen, Usserød, Jensen & Johansen, Farum og
Rudbæk-Hansen, Tåstrup, overtaget slagterme
ster C. Rafn’s forretning i Brøndbyvester 1956.
Adr. Bygaden 66, Brøndbyvester pr. Glostrup.
Firma: Hugo Rasmussen, Slagtermester, Brønd
byvester pr. Glostrup.
Rasmussen, Ib, bestyrer.
Firma: H. Chr. Pedersen, Slagtermester, Ingemannsvej 15, Odense.
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I. Rasmussen
slagtermester
Skelhøje

J. C.

Rasmussen
slagtermester
Assens

J. P. K. Rasmussen
slagtermester
Silkeborg

Rasmussen, Ingemann, hesteslagter; f. 16/2 1913
i Silkeborg, søn af slagtermester Peter Rasmus
sen; g. 20/10 1954 m. Signe R., f. Laursen; udd. i
faderens slagterforretning i Silkeborg 1927-31,
svendebrev 1931, svend i lærevirksomheden 193134, svend på Det off. Slagtehus, Silkeborg 193435, overtaget nuværende slagterforretning i Silke
borg — der er grundlagt 1915 — 1955, modernise
ret samme samt indrettet nyt tilberedningsrum
1956; vareområde: udelukkende hestekød.
Adr. Lyngbygade 61, Silkeborg.
Firma: Ingemann Rasmussen, Hesteslagter,
Estrupsgade 26, Silkeborg.
Rasmussen, Ingvard, slagtermester; f. 5/6 1902 i
Sjørslev, Viborg amt, søn af slagter Elmar Ras
mussen; g. 1939 m. Agnes R., f. Laugesen; udd. h.
slagtermester Niels Andersen, Kjellerup 1916-20,
svend bl. a. h. faderen (3% år) og h. slagtermester
Anton Viborg, Sjørslev, overtaget nuværende
slagterforretning m. slagtehus og pølsemageri i
Skelhøje 1929, genn. årene ombygget og moder
niseret samme, driver omfattende en gros slagt
ning dels i eget slagtehus i Skelhøje og dels i
Herning og Holstebro m. handel på Kbhvn. og
Herning.
Adr. Skelhøje.
Firma: Ingv. Rasmussen, Slagterforretning —
Kød en gros, Skelhøje.

Rasmussen, Jacob, grosserer, kommissionær; f.
4/8 1904 i Voldby, Arhus amt, søn af gårdejer Jør
gen Rasmussen; g. 20/9 1952 m. Annita R., f.
Schytt-Jensen; realeksm. (Hammel private Mel
lem- og Realskole) 1921, udd. i handel på Ods
herreds Andels-Svineslagteri, Nykøbing S. 192225, ansat på Sorøegnens Andels-Svineslagteri,
Sorø 1925, forvalter på samme 1927, studie- og
arbejdsophold i Danish Bacon Ltd., London og
Hull 1928, ansat på Landmændenes Andels-Eksportslagteri, Nakskov 1929, bogholder på AndelsSvineslagteriet »Midtjylland«, Grindsted 1931 og
på Ebeltoft Andels-Svineslagteri, Ebeltoft 1936,
ansat i firmaet Kristoffersen & Dehn, Kødbyen,
Kbhvn. 1937, grundlagt nuværende kommissions
forretning — der omfatter kommissioner i kød
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J. Rasmussen
slagtermester, landsformand
Ellinge

og flæsk — i Kødbyen, Kbhvn. 1938; suppleant t.
flæskenoteringsudvalget i Kød- og Flæskehallen,
Kødbyen, Kbhvn.
Adr. Dr. Priemes Vej 7, Kbhvn. V.
Firma: Jacob Rasmussen, Kommissionær, Flæ
skehallen 5, Kødbyen, Kbhvn. V.

Rasmussen, Jens, slagtermester; f. 14/3 1926 i
Tvilum, Skanderborg amt, søn af slagtermester
Viggo Rasmussen; g. 26/3 1947 m. Elly Elisabeth
R., f. Jensen; udd. h. slagtermester V. A. F. Bessmann, Herning 1941-45, frekventeret Herning
Slagterfagskole og Teknologisk Instituas fag
kursus, Kbhvn., svendebrev 1945, svend 1945-50,
overtaget nuværende slagterforretning i Alborg
— der er grundlagt 1911 og sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, salteri og kogeri — 1950;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Dalsgårdsvej 20, Alborg.
Firma: Jens Rasmussen, Kødudsalg, Nørregade
6, Alborg.
Rasmussen, Jens Christian, slagtermester; f.
24/4 1881 i Odense, søn af boelsmand Hans Jørgen
Rasmussen; g. 10/6 1901 m. Laura R., f. Nielsen;
udd. h. slagtermester Hansen, Assens 1895-99,
svend h. læremesteren og h. slagtermester Emil
Hansen, Fåborg, i kompagni m. broderen slagter
mester Anton Rasmussen etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Assens 1901, efter 2-års sam
arbejde overtaget og videreført forretningen f.
egen regning, flyttet forretningen — der side
løbende omfatter slagtehus og pølsemageri — t.
nuværende lokaler i Assens 1908, optaget sønnen
Carl Arthur Rasmussen s. kompagnon i samme
1939, afhændet forretningen t. sønnen 1947, genn.
årene sideløbende drevet hestehandel og land
brug; medstifter af og formd. f. Slagtermester
foreningen f. Assens og Omegn 1925-38.
Adr. Damgade 7, Assens.
Firma: Chr. Rasmussen & Søn v. Slagtermester
Arthur Rasmussen, Damgade 7, Assens.
Rasmussen, Jens Peter Krüger, slagtermester;
f. 6/2 1902 i Silkeborg, søn af slagtermester Carl
Rasmussen; g. 29/4 1928 m. Gunver R., f. Hege-
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J. Rasmussen
slagtermester
Odense

K. Rasmussen
slagtermester
Arhus

J. L. Rasmussen
slagtermester
Kastrup

lund; udd. h. faderen 1916-20, svendebrev 1920,
svend 1920-45, overtaget nuværende, slagterforret
ning i Silkeborg — der er grundlagt af faderen
1903 — 1945, indrettet nyt moderne butikslokale
m. pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri 1957;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Frederiksberggade 56, Silkeborg.
Firma: J. Rasmussen, Slagtermester, Frede
riksberggade 5, Silkeborg.

Rasmussen, Johannes, slagtermester, landsfor
mand; f. 18/9 1897 i Kullerup, Svendborg amt,
søn af slagtermester Jørgen Rasmussen; g. 22/9
1920 m. Marie R., f. Bachmann; udd. h. broderen
slagtermester Rasmus Rasmussen, Skellerup 1910
-16, svendeprøve (Nyborg), svend i faderens slag
terforretning i Ellinge, optaget s. kompagnon i
samme 1923, overtaget forretningen f. egen reg
ning 1931, grundlagt nuværende en gros forret
ning på Nyborg off. Slagtehus, Nyborg 1936, op
taget sønnen Hans Jørgen Rasmussen s. kompag
non i forretningen 1951; genn. en årrække medl.
af best. f. Slagtermesterforeningen f. Nyborg og
Omegn, formd. f. samme 1949-51, medl. af best. f.
Danske Slagtermestres Landsforening s. 1933,
næstformd. i samme 1947, landsformd. s. 1954, u.
krigen medl. af udvalget f. ansættelse af maksi
malpriser, medl. af landbrugsministeriets kødforsyningsudvalg 1940-49, medl. af overvurde
ringskommissionen.
Adr. Ellinge pr. Ferritslev F.
Firma: Johs. Rasmussen & Søn, Slagtermestre,
Ellinge pr. Ferritslev F.
Rasmussen, Johannes, slagtermester; f. 21/9 1897
i Tommerup, Odense amt, søn af tømrermester
Jens Rasmussen; g. 27/1 1922 m. Mary R., f. Han
sen; udd. h. slagtermester Chr. Thrane, Fangel
1911-15, svend bl. a. h. slagtermestrene Johs. Ras
mussen, Vester Hæsinge, Franck, Sønderborg og
Louis Andersen, Odense, overtaget sidstnævntes
forretning 1926, sideløbende indehaver af 2 filialer
i Odense, afhændet forretningerne samt forpagtet
en landejendom i Elmelund, Bolbro og grundlagt
nuværende en gros slagterforretning i Odense
1947; genn. 15 år medl. af best. f. og kasserer i

L. Rasmussen
slagtermester
Brøndby Strand

Slagtermesterforeningen f. Odense og Omegn,
medl. af best. f. Slagtermestrenes Tarmforening,
Odense s. 1928.
Adr. Elmelund, Bolbro.
Firma: Johs. Rasmussen, Slagtermester, Ru
gårdsvej 60, Odense.
Rasmussen, Juel Ludvig, slagtermester; f. 27/10
1894 i Horsens, søn af maskinmester Adolf Chri
stian Rasmussen; g. 5/9 1926 m. Edith R., f. FoghJensen; svendebrev (slagtermester Johs. Hen
ningsen, Randers) 1912, svend i England, Tysk
land, Sverige, Norge og Finland, etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Frederikshavn 1919, selv
stændig slagtermester i Kbhvn. 1925, drevet pøl
semageri i Ålborg 1927-34, indehaver af nuvæ
rende slagterforretning i Kastrup s. 1939; næst
formd. i Kbhvn. og Frdbg.s Slagtermesterforening
s. 1945.
Adr. Kastrupvej 245, Kastrup.
Firma: Juel Rasmussen, Slagtermester,
Kastrupvej 243, Kastrup.
Rasmussen, Keld Hein, slagtermester; f. 27/6
1935 på Frdbg., søn af slagtermester Helge Hein
Rasmussen; udd. i faderens slagterforretning i
Holte 1950-54, svendeprøve (Kbhvn.s off. Slagte
huse, Kbhvn.), frekventeret Teknologisk Institut’s
fagskole, Kbhvn., medarbejder i lærevirksomheden, medindehaver af samme s. 1958.
Adr. Krogvej 22, Virum.
Firma: Helge Rasmussen & Sønner, Slagterfor
retning, Stationsvej 8, Holte.
Rasmussen, Kjeld Aage, ekspedient; søn af slag
termester Aage Ernst Rasmussen; udd. i andet
erhverv, ekspedient i faderens slagterforretning
i Svendborg m. henblik på uddannelse, og sen.
overtagelse af samme.
Firma: Kød-Kontanten v. Slagtermester Aage
Rasmussen, Fruestræde 19, Svendborg.
Rasmussen, Knud, slagtermester; f. 18/12 1921
i Århus, søn af slagtermester Christian Rasmus
sen; g. 24/4 1944 m. Tove Gurli R., f. Jensen; udd.
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L. P. C. Rasmussen
slagtermester
Fredericia

N. H. Rasmussen
slagtermester, gårdejer
Ejby

O. H. Rasmussen
grosserer
Kbhvn. V.

h. faderen 1937-41, svendebrev 1941, svend 194145, grundlagt nuværende slagterforretning i År
hus — der sideløbende omfatter pølsemageri, rø
geri, kogeri og salteri — 1945; vareområde: kød
og viktualier en detail.
Adr. Nordvestpassagen 7, Århus.
Firma: Riisvangens Kødudsalg v. Knud Ras
mussen, Nordvestpassagen 7, Århus.

Rasmussen, Lars, slagtermester; f. 15/10 1890 i
Øksendrup, Svendborg amt, søn af husmand
Jens Peter Rasmussen; g. 19/10 1919 m. Anna R.,
f. Frandsen; udd. i U.S.A., forrettet militærtje
neste 1913-20, drevet slagterforretning i Kbhvn.
1920-28 og i Brøndbyvester pr. Glostrup 1928-32,
grundlagt nuværende slagter- og viktualieforret
ning v. Brøndby Strand 1935.
Adr. GI. Køge Landevej 801, Brøndby Strand.
Firma: Preben Rasmussen, Slagterforretning,
GI. Køge Landevej 778 A, Brøndby Strand.
Rasmussen, Lars Jens Peter, slagtermester; f.
2/12 1909 i Sandby, Maribo amt, søn af slagter
mester Peter Marius Rasmussen; g. m. Clara R.,
f. Jensen; udd. h. slagtermester Culmsee, Frede
riksværk, svendebrev 1928, svend i Holbæk og
Jyderup, i kompagni m. faderen overtaget slag
termester Harald Hansen’s forretning i Gørlev
1931.
Adr. Gørlev S.
Firma: P. M. Rasmussen & Søn, Slagterforret
ning, Østerled 24, Gørlev S.
Rasmussen, Lars Peter Chresten, slagterme
ster; f. 29/3 1913 i Esbjerg, søn af slagteriarbej
der, husmand Anders Rasmussen; g. 16/5 1937 m.
Nanna R., f. Nielsen; udd. h. slagtermester Johs.
Mathisen, Esbjerg 1928-32, aflagt svendeprøve i
Esbjerg (særdeles godt og propert udført arbej
de), svend h. slagtermestrene Bernh. Andersen,
Kolding og Carl Christensen, Middelfart samt på
Esbjerg Eksportslagteri, Esbjerg og på A.S.K.,
Kolding, overtaget slagtermester Chr. Rasmus
sen’s forretning i Fredericia — der sideløbende
omfatter pølsemageri — 1939, moderniseret for
retningen 1954; medl. af best. f. Fredericia Slag

R. P. Rasmussen
slagtermester
Silkeborg

termesterforening, formd. f. samme, suppleant s.
skuemester v. svendeprøver; hobby: lystfiskeri.
Adr. Vesterbrogade 32, Fredericia.
Firma: L. P. Rasmussen, Slagtermester, Vester
brogade 32, Fredericia.
Rasmussen, Louis Adolf, slagtermester; f. 9/1
1901 i Kbhvn., søn af slagtermester Ludvig Ru
dolf Rasmussen; g. 4/4 1922 m. Oda Valborg R.,
f. Jørgensen; udi. h. faderen 1919, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Kbhvn. 1925.
Adr. Østerbrogade 122, Kbhvn. 0.
Firma: L. Rasmussen, Slagtermester, Østerbro
gade 109, Kbhvn. 0.
Rasmussen, Marius, slagtermester.
Firma: Mar. Rasmussen, Slagterforretning,
Kvarmløsevej, Tølløse.

Rasmussen, Niels Hugo, slagtermester, gård
ejer; f. 8/11 1892 i Århus, søn af møllersvend
Mikkel Blak Rasmussen; g. 9/10 1932 m. Ingeborg
R., f. Nielsen; udd. og virket v. landvæsen, over
taget slagtermester Schrøder’s forretning i Oden
se 1927, overtaget slagtermester Jens Erik Andersen’s forretning i Odense 1935, drevet samme
t. 1945, derefter overtaget Ørslev Højgård pr.
Ejby; genn. 2 år medl. af best. f. Slagter- og
Viktualiehandlerforeningen f. Odense og Om
egn, genn. 4 år fanebærer f. Slagtermesterfor
eningen f. Odense og Omegn; hobby: travsport.
Adr. Ørslev Højgård pr. Ejby.
Firma: N. H. Rasmussen, Slagtermester, Ørslev Højgård pr. Ejby.

Rasmussen, Niels Jørgen, slagtermester, krea
turhandler; f. 11/12 1915 i Skellerup, Svendborg
amt, søn af slagtermester, kreaturhandler Ras
mus Jørgen Rasmussen; g. 6/7 1940 m. Ellen R.,
f. Hansen; udd. h. faderen 1930-34, kompagnon h.
samme 1940, flyttet t. egen ejendom m. nyopført
slagtehus i Skellerup 1944, udelukkende drevet
handel m. levende kreaturer s. 1950.
Adr. Skellerup pr. Ullerslev.
Firma: Jørgen Rasmussen, Slagtermester &
Kreaturhandler, Skellerup pr. Ullerslev.
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Rasmussen, Niels Peter, slagtermester; f. 21/2
1890 i Kbhvn., søn af købmand Peter Rasmussen;
g. 1917 m. Louise R., f. Jeppesen; udd. i handel
1904-08, udd. i slagterbranchen 1915-17, etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Smørum 1921, selv
stændig slagtermester i Måløv s. 1938, mester
bevilling 1932; formd. f. Måløv Grundejerforening
s. 1952, medl. af best. f. Ballerup-Måløv Han
delsforening s. 1942.
Firma: N. P. Rasmussen, Slagtermester, Måløv.
Rasmussen, Ove H., grosserer; f. 31/5 1918 i
Kbhvn., søn af slagtermester Carl Lauritz Ras
mussen; g. m. Ester Marie R., f. Hansen; udi. i
slagter- og viktualiebranchen, bestyrer af fade
rens filial i Rødovre 1936, ansat i Høkernes en
gros Lager, Kødbyen, Kbhvn. 1940, overtaget
samme — der er grundlagt 1902 og omfatter
slagteriprodukter og fedevarer en gros — efter
grosserer Knud Vieger 1953, grossererborger
skab 1954.
Adr. Dalgas Boulevard 121, Kbhvn. F.
Firma: Høkernes en gros Lager, Flæsketorvet
22, Kødbyen, Kbhvn. V.

Rasmussen, Ove Holten, stadsdyrlæge; f. 7/1
1900 i Nørre Jernløse sogn, Holbæk amt, søn af
gårdejer Hans Rasmussen; g. 1926 m. Ingeborg
H. R., f. Jensen; dyrlægeeksm. 1923, praktise
rende dyrlæge i Holbæk 1923-36, reservedyrlæge
v. 5. artilleriafd. i Holbæk 1926-32, stadsdyrlæge
i Holbæk s. 1936.
Adr. Roskildevej 13, Holbæk.
Firma: Holbæk off. Slagtehus, Brogade 16,
Holbæk.
Rasmussen, Peder Svendsen, slagteridirektør.
Firma: Randers Andels-Svineslagteri, Randers.

Rasmussen, Peter Christian, slagtermester; f.
*9/11 1893 i Hørsholm, Frederiksborg amt, søn af
slagtermester Christian Rasmussen; g. 31/3 1919
m. Anna R., f. Nielsen; udd. h. faderen, svend i
Gilleleje, etabl. sig s. selvstændig slagtermester
i Gilleleje 1924.
Adr. Østergade 3, Gilleleje.
Firma: P. Chr. Rasmussen, Slagtermester,
føstergade 3, Gilleleje.

Rasmussen, Poul Gunnar, slagtermester; f. 26/2
1915 i Odense, søn af slagtermester Hans Peter
Rasmussen; g. 6/4 1942 m. Agnes R., f. Kof oed;
udd. i faderens slagterforretning i Odense 192933, aflagt svendeprøve i Odense (meget godt og
propert udført arbejde), frekventeret Teknolo
gisk Institut, Kbhvn. 1933, svend i lærevirksom
heden, optaget s. kompagnon i samme 1939, i
kompagni m. broderen slagtermester Hans Hen
ning Rasmussen videreført forretningen — der
er grundlagt s. torvehandel af faderen 1904 og
flyttet t. nuværende lokaler i Odense 1906 —
•efter faderens død 1949; skuemestersuppleant s.
1952.

Adr. Læssøegade 11, Odense.
Firma: Hans Rasmussen’s Sønner, Slagterfor
retning, Nørregade 40, Odense.

Rasmussen, Poul Knud, slagtermester, heste
handler; f. 21/11 1913 i GI. Kalvehave, Præstø
amt, søn af parcellist Peter Christian Rasmus
sen; udd. h. morfaderen slagtermester Jens Han
sen, GI. Kalvehave 1927-31, svend i lærevirksom
heden, i kompagni m. broderen slagtermester
Erik Frederik Rasmussen overtaget samme — t.
hvilken er knyttet en betydelig hestehandel —
1936.
Adr. GI. Kalvehave pr. Kalvehave.
Firma: Brdr. Rasmussen, Slagterforretning, GI.
Kalvehave pr. Kalvehave.
Rasmussen, Preben, slagtermester; f. 29/6 1916
i Næstved, søn af slagtermester Lars Rasmussen;
g. 30/4 1940 m. Käte R., f. Rasmussen; udd. h.
slagtermester Marius Hansen, Kbhvn. 1930-34,
ansat i A/S Slagteriernes Central, Kbhvn. 193441, iøvrigt ansat i firmaet Brdr. Penter, Kød
byen, Kbhvn. samt h. slagtermestrene Niels Han
sen og J. H. Møller, Kbhvn., medarbejder i fa
derens slagterforretning v. Brøndby Strand 1942,
optaget s. kompagnon i samme 1953, eneinde
haver af forretningen s. 1956.
Adr. Elmevang 6, Brøndby Strand.
Firma: Preben Rasmussen, Slagterforretning,
GI. Køge Landevej 778 A & GI. Køge Landevej
801, Brøndby Strand.
Rasmussen, Rasmus Peter, slagtermester; f.
23/9 1897 i Silkeborg, søn af slagtermester Peter
Rasmussen; g. 26/2 1922 m. Esther R., f. Gärtner;
udd. h. slagtermester Hertz, Silkeborg 1911-15,
lærebrev 1915, svend i Esbjerg 1915-20, grundlagt
nuværende slagterforretning — der da omfattede
torvehandel og landture samt handel m. kreatu
rer — i Silkeborg 1920, flyttet forretningen t.
egen ejendom m. moderne butik, pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri i Silkeborg 1937; vare
område: kød og viktualier en detail; driver side
løbende en gros slagtning og handel m. kreaturer
V eksport; genn. en årrække medl. af best. f.
Silkeborg og Omegns Slagtermesterforening,
formd. f. samme 1951-56, medl. af hovedbest. f.
Danske Slagtermestres Landsforening s. 1955,
genn. en årrække skuemester v. svendeprøver.
Adr. Toldbodgade 24, Silkeborg.
Firma: Peter Rasmussen, Slagtermester, Told
bodgade 24, Silkeborg.

Rasmussen, Richardt Johan Christian, slagter;
f. 3/5 1931 i Assens, søn af slagtermester Carl
Arthur Rasmussen; g. 24/9 1955 m. Gudrun R., f.
Dolleris; mellemskoleeksm., udd. h. faderen 194650, aflagt svendeprøve i Assens (meget godt og
propert udført arbejde), svend h. slagtermestrene
Harry Petersen, Kappendrup, Th. Hansen, Oden
se og Bjøstrup, Odense samt i faderens slagter
forretning i Assens m. henblik på sen. overtagel
se af samme.
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Adr. Damgade 7, Assens.
Firma: Chr. Rasmussen & Søn v. Slagtermester
Arthur Rasmussen, Damgade 7, Assens.

Rasmussen, Sv., slagtermester.
Firma: Hadsten & Omegns Andels-Svineslag
teri, Hadsten.
Rasmussen, Sven Ove, slagtermester; f. 9/10
1903 i Assens, søn af slagtermester Christian
Rasmussen; g. 24/6 1928 m. Erna Marie R., f.
Petersen; udd. dels h. faderen og dels h. slagter
mester P. Petersen, Fredericia, udi. 1920, svend
i faderens slagterforretning i Assens, i kompagni
m. broderen slagtermester Albert Rasmussen
etabl. sig s. selvstændig slagtermester på Frdbg.
1927, sen. drevet slagterforretning på Amager
Boulevard, Kbhvn. i kompagni m. samme, inde
haver af nuværende slagterforretning i Kbhvn. i
kompagni m. slagtermester Laur. Jørgensen s.
1936.
Adr. Ved Bommen 25, Gentofte.
Firma: Slagter-Hallen, Rosenvængets Allé 1,
Kbhvn. 0.
Rasmussen, Svend Aage, slagtermester; f. 15/5
1906 i Høed, Holbæk amt, søn af slagtermester
Hans Rasmussen; g. 11/5 1930 m. Anna Astrid R.,
f. Jensen; udd. s. gartner, sen. udd. i slagterfaget
i faderens slagterforretning i Højby, overtaget
samme 1933, grundlagt nuværende slagterforret
ning i egen nyopført ejendom i Højby 1939.
Adr. Højby S.
Firma: Sv. Aa. Rasmussen, Slagtermester, Høj
by S.

Rasmussen, Svend Aage, slagtermester; f. 10/1
1912 i Arhus, søn af slagtermester Christian Ras
mussen; g. 5/10 1947 m. Else R., f. Schockert;
frekventeret Arhus Katedralskole’s gymnasium
1928-30, udd. h. faderen 1930-33, svend 1933-42,
studieophold i Tyskland og England, optaget s.
kompagnon i faderens slagterforretning i Arhus
1942, eneindehaver af samme — der er grund
lagt af faderen 1912 og sideløbende omfatter pøl

S. C. Rasmussen
slagtermester
Nykøbing F.

semageri, røgeri, kogeri og salteri — s. 1954;
vareområde: kød og viktualier en detail samt
skibsproviantering; bisidder i Arhus Slagterlaug
s. 1955, medl. af repræsentantskabet f. Århus
Håndværkerforening.
Adr. Mejlgade 41, Arhus.
Firma: Sv. Aa. Rasmussen, Slagtermester,
Mejlgade 41, Århus.
Rasmussen, Svend Aage, slagtermester; f. 3/5
1919 i Rudkøbing, søn af slagtermester Svend
Jung Rasmussen; g. 10/5 1942 m. Inga R., f. Jen
sen; udd. h. slagtermester H. Jensen jun., Rud
købing 1934-38, svendeprøve m. ros og diplom f.
snitfri hudeaftagning (Rudkøbing), svend i fir
maet Brdr. Houlberg, Kbhvn., h. slagtermester
Aage Rasmussen, Svendborg og h. læremesteren,
overtaget læremesterens forretning i interessent
skab m. svigermoderen 1943, overtaget forretnin
gen — der sideløbende omfatter slagtehus og
pølsemageri — f. egen regning 1955; skuemester
v. svendeprøver s. 1957; hobby: lystfiskeri.
Adr. Østergade 54, Rudkøbing.
Firma: H. Jensen jun. v. Slagtermester Aage
Rasmussen, Østergade 54, Rudkøbing.
Rasmussen, Svend Christen, slagtermester; f.
4/7 1917 i Kbhvn., søn af snedker Holger Ras
mussen; udd. h. slagtermester Carl Herman Jen
sen, Nakskov 1932-36, svend h. slagtermester An
ders Jensen, Stubbekøbing, på slagterierne i
Nakskov og Nykøbing F. og i slagteriudsalget i
Vordingborg, etabl. sig s. selvstændig slagterme
ster i Nykøbing F. 1950.
Adr. Enighedsvej 57, Nykøbing F.
Firma: Svend Rasmussen, Slagtermester, Enig
hedsvej 57, Nykøbing F.

Rasmussen, Svend Jung, slagtermester.
Firma: Svend Jung Rasmussen, Slagterforret
ning, Spodsbjerg.
Rasmussen, Svend Marius, slagtermester; f.
17/9 1907 i Vejle pr. Allested, Svendborg amt,
søn af slagtermester Marius Rasmussen; g. 20/9
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1936 m. Ellen R., f. Sørensen; udd. h. faderen
1921-25, svend h. slagtermester Chr. Norup, Ka
lundborg, påbegyndt landhandel og torvehandel
i Odense samt handel m. levende kreaturer fra
Radby 1932, grundlagt nuværende slagterforret
ning i Nørre Søby — der sideløbende omfatter
slagtehus og pølsemageri — 1936; hobby: jagt.
Adr. Nørre Søby.
Firma: Nørre Søby Slagterforretning, Nørre
Søby.

pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1948, ud
videt og moderniseret forretningen og pølsemageriet 1957; vareområde: kød og viktualier en
detail fra butik og vogn.
Adr. Gedved pr. Horsens.
Firma: Gedved Slagterforretning, V. Rasmus
sen, Gedved pr. Horsens.

Rasmussen, Thorkild, slagtermester; f. 18/12
1901 i Ejby, Odense amt, søn af slagtermester
A. P. Rasmussen; g. 7/11 1926 m. Anna R., f.
Thønnis; udd. s. slagter h. broderen i den af fa
deren i 1882 grundlagte slagterforretning i Ejby
1915-19, påbegyndt handel m. levende kreaturer
1921, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i fa
derens gamle forretning i Ejby 1926, flyttet for
retningen — der sideløbende omfatter slagtehus
samt »kødtur« — t. nuværende adresse i Ejby
1939.
Adr. Nørregade 3, Ejby.
Firma: Th. Rasmussen, Slagtermester, Nørre
gade 3, Ejby.

Rasmussen, Viggo, slagtermester; f. 23/10 1920
i Kvottrup, Arhus amt, søn af slagtermester Ove
Rasmussen; g. 22/10 1944 m. Karen R., f. Holm;
realeksm. (Hinnerup Realskole) 1935, udd. i fade
rens slagterforretning i Kvottrup 1936-40, svende
brev 1940, svend i lærevirksomheden 1940-44,
overtaget samme — der er grundlagt af faderen
1920 — 1944, flyttet forretningen t. egen nyopført
forretningsejendom m. tilhørende moderne slag
tehus m. svalehal, pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri i Mundelstrup 1951, sideløbende indehaver
af filial i Tiist pr. Mundelstrup; vareområde:
kød og viktualier en detail fra butik og 2 vogne;
næstformd. i Østjydsk Slagtermesterforening.
Adr. Mundelstrup.
Firma: Viggo Rasmussen, Slagterforretning,
Mundelstrup.

Rasmussen, Valborg, slagtermester; f. 16/9 1915
i Agernæs, Odense amt, datter af gårdejer Mads
Madsen; g. 12/5 1940 m. slagtermester Johannes
Rasmussen (død 1948); efter ægtefællens død
1948 overtaget og videreført dennes slagterforret
ning i Rynkeby.
Adr. Rynkeby.
Firma: Rynkeby Slagterforretning v. Valborg
Rasmussen, Rynkeby.

Rasmussen, Vigan Anders, slagtermester; f.
20/3 1923 i Hansted, Skanderborg amt, søn af fhv.
tømrermester Bertel Peter Rasmussen; g. 21/2
1948 m. Doris R., f. Bugge; udd. h. slagtermester
Ebbesen, Juelsminde 1939-43, svendebrev 1943,
svend i lærevirksomheden 1943-45 og h. slagter
mester Schou Sørensen, Mariager 1945-48, over
taget nuværende slagterforretning i Gedved —
der er grundlagt 1916 og sideløbende omfatter

Rasmussen, Viggo, slagtermester.
Firma: Ebeltoft Andels-Svineslagteri, Ebeltoft.

Rasmussen, Vilhelm, slagtermester; f. 9/12 1906
i Silkeborg, søn af slagtermester Peter Rasmus
sen; g. m. Karen-Else R., f. Vedersø; udd. h.
brødrene slagtermestrene Peter og Gottlieb Ras
mussen, Silkeborg, svendebrev 1926, svend h.
slagtermester E. Rasmussen, Vanløse 1932, over
taget sidstnævntes forretning 1937; tidl. næst
formd. i Kbhvn. og Frdbg.s Slagtermesterforening
og i Vanløse Handelsforening.
Adr. Tryggevældevej 1 A, Vanløse.
Firma: Vilh. Rasmussen, Slagtermester, Jyde
holmen 5, Vanløse.
Rasmussen, Werner, slagtermester; f. 8/11 1916
i Nykøbing F., søn af vognmand P. M. Rasmus
sen; g. 5/4 1947 m. Ebba R., f. Poulsen; udd. h.
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slagtermester J. Brogaard, Nykøbing F. 1933-37,
svend i lærevirksomheden t. 1948, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Nykøbing F. 1949.
Adr. Aage Sørensens Gade 6, Nykøbing F.
Firma: Larsen & Rasmussen, Slagterforretning,
Markedsgade 5, Nykøbing F.

mester E. Ebbesen’s forretning i Klakring — der
omfatter butik, pølsemageri og slagtehus samt
»kødtur« — 1956; hobby: sport.
Adr. Klakring, Jylland.
Firma: Klakring Slagterforretning v. Aksel
Ravn, Klakring, Jylland.

Rasmussen, Wildenhoff, stadsdyrlæge.
Firma: Det off. Slagtehus, Jomfrustien 42, Ha
derslev.

Ravn, Arnold Lauge, slagtermester; f. 6/6 1915
i Randbøl, Vejle amt, søn af slagtermester Julius
Ravn; g. 25/12 1938 m. Esther R., f. Rasmussen;
udd. dels i faderens slagterforretning i Skjern og
dels på Skjern off. Slagtehus, Skjern 1929-33,
svend bl. a. h. slagtermestrene Fr. Eriksen,
Brande og Mathiesen, Skanderborg, løst næ
ringsbrev og overtaget faderens slagterforret
ning i Skjern 1939, drevet samme t. 1946, drevet
slagterforretning i Hampen 1947-49 og i Viborg
1951-54, overtaget nuværende slagterforretning i
Struer 1954, flyttet samme t. nuværende moderne
lokaler i Struer 1958.
Adr. Østergade 14, Struer.
Firma: A. Ravn, Slagtermester, Østergade 14,
Struer.

Rasmussen, William, slagtermester; f. 12/11
1913 i Hinnerup, Arhus amt, søn af fabriksar
bejder Ejler Rasmussen; g. 26/12 1937 m. Martha
R., f. Langbak Madsen; udd. h. slagtermestrene
Viggo Rasmussen, Hammel og Guldberg, Thorsø
1934-37, overtaget nuværende slagterforretning i
Fårvang — der er grundlagt 1910 — 1937, moderni
seret butikslokalet samt indrettet nyt pølsema
geri, røgeri, kogeri og salteri 1944; vareområde:
kød og viktualier en detail fra butik og vogn.
Adr. Fårvang.
Firma: William Rasmussen, Slagter, Fårvang.
Rath, Svend, slagtermester; f. 23/10 1903 i Hor
sens, søn af slagtermester Lars Rath; g. 31/3 1929
m. Kristine R., f. Henriksen; udd. dels h. fade
ren og dels h. slagtermester Søderstrøm, Skjold
pr. Horsens 1917-21, efter faderens død bestyrer
af dennes slagterforretning i Horsens f. mode
ren 1921-24, svend fortrinsvis i Odense 1924-29,
overtaget moderens slagterforretning i Horsens
1929, afhændet samme 1955; sekretær f. Horsens
og Omegns Slagtermesterforening s. 1953; medl.
af Kloster sogns menighedsråd, Horsens.
Adr. Sønderbrogade 55, Horsens.

Ravn, Aksel, slagtermester; f. 23/4 1931 i Seem,
Ribe amt, søn af slagtermester Adolf Ravn; g.
12/1 1952 m. Elly R., f. Pedersen; virket v. land
væsen, udd. s. slagter h. slagtermester Chr. Eb
besen, Juelsminde 1948-52, svendeprøve (Juels
minde), svend på A.S.K., Kolding og h. slagter
mester A. Andersen, Kolding, bestyrer f. slag
termester fru Ravn, Ribe 1955, overtaget slagter

Ravn, Marius, slagtermester; f. 16/9 1925 i
Haderslev, søn af arbejdsmand Mads Ravn; g.
6/4 1950 m. Frida R., f. Dinesen; udd. h. slagter
mester E. Lampe, Haderslev 1941-45, frekvente
ret Haderslev tekniske Skole, svendeprøve m.
sølvmedaille 1945, svend h. læremesteren og h.
slagtermester Chr. Langeberg, Øsby, løst næ
ringsbrev og overtaget nuværende slagterforret
ning i Haderslev — der omfatter detailbutik og
pølsemageri — 1954, genn. årene moderniseret
samme.
Adr. Vestergade 8, Haderslev.
Firma: M. Ravn, Slagterforretning, Vestergade
8, Haderslev.

Ravn, Sivert, slagtermester; f. 5/3 1911 i Brø
rup sogn, Ribe amt, søn af gårdejer Ivar Ravn;
g. 21/9 1941 m. Irene R., f. Svensson; virket v.
landvæsen, udd. h. slagtermester Arendt
Schmidt, Kolding 1930-34, aflagt svendeprøve i
Kolding (særdeles godt og propert udført arbej-
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de), frekventeret Teknologisk Institut, Kbhvn.
1935, svend i lærevirksomheden, overtaget sam
me — der tidl. var speciel hesteslagterforretning
men nu omfatter aim. slagterforretning m. bu
tik og pølsemageri — 1952.
Adr. Østerbrogade 47, Kolding.
Firma: Arendt Schmidt’s Eftf. v. Slagter
mester Sivert Ravn, Søndergade 18, Kolding.

Ravn, Viggo Christian, slagtermester; f. 1/3
1901 i Ugerløse, Holbæk amt, søn af slagter
mester Anders Ravn; g. 21/1 1933 m. Signe R., f.
Christiansen; udd. h. slagtermester Marius Ravn,
Nyrup 1914-18, overtaget faderens slagterforret
ning i Ugerløse — der er grundlagt 1898 — 1918.
Adr. Ugerløse.
Firma: Chr. Ravn, Slagtermester, Ugerløse.
Reck-Magnussen, Erling, direktør; f. 13/6 1918
i Kbhvn., søn af billedhugger Rikard Magnussen; g. 1/10 1946 m. Sølvi R.-M., f. Aasland;
student (Østersøgades Gymnasium, Kbhvn.) 1936,
derefter handels- og faguddannet i læderbran
chen i Poulsen & Ragoczy A/S, Kbhvn., studieog arbejdsophold i Tyskland og England 1938,
rekrut 1941, tjenstgørende kornet i livgarden
1943, prokurist i lærevirksomheden 1946, fuld
mægtig i Philip W. Heyman A/S, Charlotten
lund 1949, direktør i samme 1956; medl. af best,
f. Philip W. Heyman, Charlottenlund s. 1949,
formd. f. best. f. samme s. 1957, medl. af best. f.
Reck’s Opvarmnings Comp. A/S, Kbhvn. s. 1951,
medl. af best. f. A/S Balldock, Charlottenlund s.
1952, till, direktør f. samme s. 1955.
Adr. Rosenstandsvej 2, Charlottenlund.
Firma: Philip W. Heyman A/S, Jægersborg
Allé 19, Charlottenlund.

Reichhardt, Christian Ernst Ludvig, slagter
mester; f. 21/1 1893 i Usserød, Frederiksborg
amt, søn af slagtermester David Reichhardt; g.
26/6 1921 m. Ellen R., f. Rasmussen; udd. dels h.
faderen og dels på Johannessen’s Fabrikker,
Kbhvn. 1907-11, svend i faderens slagterforret
ning i Usserød, overtaget forretningen samt flyt

W. A. Reiss
slagtermester
Esbjerg

tet samme t. egen nyerhvervet ejendom i Usse
rød 1919, optaget sønnen Mogens Reichhardt s.
kompagnon i forretningen 1950, driver iøvrigt
sideløbende en gros handel m. levende kreatu
rer t. Kbhvn.s Kvægtorv; medl. af best, f., næst
formd. i og formd. f. Frederiksborg og Omegns
Slagtermesterforening s. 1946.
Adr. Usserød Kongevej 63, Usserød pr. Hørs
holm.
Firma: Ludv. Reichhardt & Søn, Slagterforning, Usserød Kongevej 63, Usserød pr. Hørs
holm.

Reichhardt, Mogens, slagtermester; f. 1/8 1924 i
Usserød, Frederiksborg amt, søn af slagter
mester Christian Ernst Ludvig Reichhardt; g.
2/7 1950 m. Jytte R., f. Nielsen; udd. h. slagter
mester Vald. Jørgensen, Fredensborg 1939-43,
svend h. læremesteren t. 1944, derefter svend i
faderens slagterforretning i Usserød, optaget s.
kompagnon i samme 1950.
Adr. Frændevænget 7, Usserød pr. Hørsholm.
Firma: Ludv. Reichhardt & Søn, Slagterfor
retning, Usserød Kongevej 63, Usserød pr. Hørs
holm.
Reimer, Viggo, slagtermester; f. 13/9 1916 i
Herning, søn af sliber Peder Reimer; g. 25/8 1951
m. Inga R., f. Jepsen; udd. h. slagtermester
Vald. Jensen, Herning 1935-39, frekventeret Her
ning tekniske Skole og Herning Handelsskole,
svend h. læremesteren, etabl. sig s. selvstændig
slagtermester m. salg fra vogn og torvehandel i
Herning 1950, overtaget nuværende slagterforret
ning i Herning — der omfatter butik og pølse
mageri — 1951, genn. årene udvidet og moderni
seret samme.
Adr. Dalgasgade 17 B, Herning.
Firma: Viggo Reimer, Slagtermester, Dalgas
gade 17 A, Herning.

Reiss, Wilhelm Albert, slagtermester; f. 14/5
1917 i Ulkebøl, Sønderborg amt, søn af fabriks
arbejder Rudolf Reiss; g. 15/3 1953 m. Ruth R.,
f. Jacobsen; udd. h. slagtermester Herrn. Fran-
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E. N. H. Retsloff
slagtermester
Helsingør

H. C. Riddersborg
slagtermester
Rønne

direktør
Maribo

ke, Sønderborg 1931-35, frekventeret pølsemagerskole i Tyskland, svend bl. a. i Østrig (8
år) og h. slagtermester Herrn. Franke jun., Søn
derborg (2 år), løst næringsbrev og i kompagni
m. slagtermester Chresten Carstensen overtaget
nuværende slagterforretning i Esbjerg — der
omfatter butik og pølsemageri — 1951, genn.
årene ombygget og moderniseret samme.
Adr. Enghavevej 8, Esbjerg.
Firma: Carstensen & Reiss, Slagterforretning,
Vardevej 7, Esbjerg.
Retsloff, Ejner Niels Henrik, slagtermester; f.
13/8 1910 i Helsingør, søn af landmand Ejner
Retsloff; g. 12/5 1934 m. Karen R., f. Bruun; udd.
i nuværende slagterforretning i Helsingør 193437, indehaver af samme s. 1934; kasserer og seketær i Helsingør Slagtermester- og Viktualiehandlerforening s. 1952.
Adr. Stjernegade 26 B, Helsingør.
Firma: E. Retsloff, Slagtermester, Stjernegade
26 B, Helsingør.
Reusch, Georg Emil Vilhelm, direktør; f. 29/8
1903 i Knudsker, Bornholm, søn af driftsbesty
rer Karl Heinrich Reusch; g. 28/3 1929 m. Ella
R., f. Horstmann; udd. på Bornholms AndelsSvineslagteri, Rønne 1919-23, ansat på Kolding
Andels-Svineslagteri, Kolding 1923-24, studie- og
arbejdsophold i Hamburg (2 år), ansat i Andels
selskabet Maribo Svineslagteri, Maribo 1927,
direktør f. samme s. 1942; indehaver af forskel
lige faglige tillidshverv.
Adr. Maribo.
Firma: Andelsselskabet Maribo Svineslagteri,
Maribo.

Riddersborg, Hans Christian, slagtermester; f.
3/2 1921 i Kbhvn., søn af skibsfører Johan Rid
dersborg; g. 26/5 1949 m Nora R., f. Hansen; udd.
h. onkelen slagtermester E. Carlsen, Rønne,
svend i lærevirksomheden, overtaget samme
1951; medl. af best. f. Bornholms Slagtermester
forening.

E. W. Riehm
slagtermester
Alborg

Adr. Østergade 30, Rønne.
Firma: H. C. Riddersborg, Slagtermester,
Østergade 30, Rønne.

Riehm, Erik Wilhelm, slagtermester; f. 10/5
1916 i Alborg, søn af fhv. slagtermester Adolf
Riehm; g. 8/3 1942 m. Karen Esther R., f. Jakob
sen; udd. h. faderen 1930-34, frekventeret Tek
nologisk Instituts fagkursus, Kbhvn., svende
brev 1934, svend 1934-52, overtaget nuværende
slagterforretning i Alborg — der er grundlagt af
faderen 1929 og sideløbende omfatter pølse
mageri, kogeri og røgeri — 1952; vareområde:
kød og viktualier en detail.
Adr. Vangs Allé 2, Alborg.
Firma: Erik Riehm, Slagtermester, Østerbro
74, Alborg.
Riekehr, Harry, grosserer; f. 23/7 1912 i Viby
J., Arhus amt, søn af grosserer Herman Riekehr;
g. 28/7 1934 m. Carmen R., f. Skovlund; udd. i
nuværende virksomhed i Ålborg 1927-31, studieog arbejdsophold i Tyskland 1931-32, bestyrer af
lærevirksomhediens afd. i Nørresundby 1934-39,
optaget s. kompagnon i lærevirksomheden 1939,
eneindehaver af samme — der er grundlagt af
faderen 1916 — s. 1950; virksomhedens virke
område: en gros salg og eksport af tarme og
slagteriprodukter; skuemester f. Tarmhandlerforeningen i Danmark, nævning og domsmd. i
Hasseris kommune.
Adr. Hasserisvej 109, Alborg.
Firma: H. Riekehr & Søn, Tarme og Slagteri
produkter en gros, Østerbro 38, Alborg.

Riis, Kresten, slagtermester; f. 21/5 1904 i Hyrup, Haderslev amt, søn af gårdejer Hans Jør
gen Riis; g. 15/10 1933 m. Dorthea R., f. Simon
sen; udd. h. slagtermester Hans Wollesen, Tøn
der 1919-22, frekventeret Tønder tekniske Skole,
svend bl. a. i Stege, Rudkøbing og Toftlund,
løst næringsbrev og overtaget nuværende slag
terforretning i Toftlund — der omfatter butik,
pølsemageri og slagteri — 1933.
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slagtermester
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Adr. Østergade 22, Toftlund.
Firma: Kresten Riis, Slagterforretning, Toft
lund.
Riis, Tom Ronald, slagtermester; f. 31/3 1918 i
Kbhvn., søn af slagtermester Carlo Bertold Riis;
g. 15/10 1941 m. Gerda R., f. Christensen; udd.
h. slagtermester Chr. Scharling, Brønshøj, svend
i Kbhvn., overtaget faderens slagterforretning
samt flyttet samme t. nuværende adresse i Val
by 1940.
Adr. Danasvej 42, Kbhvn. V.
Firma: C. B. Riis & Søn, Slagterforretning,
Valby Langgade 36, Kbhvn. Valby.

Ritz, Anna, slagtermester.
Firma: Rasmus Ritz, Slagterforretning, Ham
melev.

Ritz, Harry, slagtermester; f. 4/5 1935 i Ha
derslev, søn af slagtermester Rasmus Ritz; udd.
h. slagtermester L. Madsen, Gram 1950-54, svend
i faderens slagterforretning i Hammelev, videre
ført samme — der omfatter detailbutik og pølse
fabrik — i samarbejde med moderen fru Anna
Ritz efter faderens død 1955.
Adr. Hammelev.
Firma: Rasmus Ritz, Slagterforretning, Ham
melev.
Roed, Christian, slagtermester; f. 31/5 1911 i
Haverslev, Alborg amt, søn af landmand Peter
Roed; udd. h. slagtermester Sophus Arildsen’s
Eftf., Kbhvn., svendeprøve 1930, svend h. slag
termester K. R. Gamborg, Kbhvn., i kompagni
m. broderen slagtermester Jørgen Roed over
taget sidstnævntes forretninger Nordre Fri
havnsgade 52, Kbhvn. 0. og Vesterbrogade 103,
Kbhvn. V. 1941, sideløbende overtaget forretnin
gen Allersgade 7, Kbhvn. N. 1947.
Adir. Frederik VI’s Allé 2, Kbhvn. F.
Firma: Brdr. Roed, Slagterforretning, Nordre
Frihavnsgade 52, Kbhvn. 0. & Vesterbrogade
103, Kbhvn. V.

E. Rohde
slagtermester
Holbæk

Roed, Jørgen, slagtermester; f. 6/8 1913 i Lyng
by, Kbhvn.s amt, søn af landmand Peter Roed;
udd. h. slagtermester Marius Jensen, Frdbg.,
svend h. slagtermester K. R. Gamborg, Kbhvn.,
i kompagni m. broderen slagtermester Christian
Roed overtaget sidstnævntes forretninger Nor
dre Frihavnsgade 52, Kbhvn. 0. og Vesterbro
gade 103, Kbhvn. V. 1941, sideløbende overtaget
forretningen Allersgade 7, Kbhvn. N. 1947.
Adr. Kildevældsvej 13, Virum.
Firma: Brdr. Roed, Slagterforretning, Nordre
Frihavnsgade 52, Kbhvn. 0. & Vesterbrogade
103, Kbhvn. V.

Rohde, Ella, slagtermester; datter af slagteri
arbejder Jens Christian Olsen; g. 7/7 1923 m.
slagtermester Viggo Alfred Rohde (død 1935);
efter ægtefællens død 1935 overtaget og videre
ført dennes slagterforretning i Holbæk — der
er grundlagt 1926 og sideløbende omfatter pølse
mageri.
Firma: Viggo Rohde, Slagterforretning, Sme
delundsgade 51, Holbæk.
Rohde, Georg Robert Ibsen, slagtermester; f.
25/7 1924 i Holbæk, søn af slagtermester Jacob
Wilhelm Rohde; g. 28/1 1944 m. Grethe Lise R.,
f. Jørgensen; udd. i faderens slagterforretning i
Kbhvn., svendebrev 1943, udd. i pølsemageri i
A/S S. Houlberg, Kødbyen, Kbhvn. (1 år), ansat
h. slagtermestrene Brdr. Roed, Kbhvn. 1947-49,
iøvrigt ansat h. onkelen slagtermester Vald.
Rohde, Kbhvn., etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Kbhvn. 1951.
Adr. Siciliensgade 14, Kbhvn. S.
Firma: Georg Rohde, Slagtermester, Amager
brogade 67, Kbhvn. S.

Rohde, Niels Thorkild, slagtermester; f. 31/7
1909 i Merløse, Holbæk amt, søn af slagter
mester Niels Rohde; udd. h. faderen 1923-27,
overtaget broderens slagterforretning i Holbæk
1930.
Adr. Labæk 8, Holbæk.
Firma: Thorkild Rohde, Slagtermester, Labæk
8, Holbæk.
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slagtermester
Holbæk

T. Rosenberg
slagtermester
Holstebro

H. Rosendahl
slagtermester
Vejle

Rohde, Otto Kurt, slagtermester; f. 2/9 1928 i
Holbæk, søn af slagtermester Viggo Alfred
Rohde; g. 6/2 1954 m. Merethe R., f. Nielsen;
udd. h. slagtermester Thorkild Rohde, Holbæk,
svend h. slagtermestrene Chr. Ravn, Ugerløse
og P. Perret-Gentil, Roskilde, medarbejder i
moderens slagterforretning i Holbæk.
Adr. Smedelundsgade 51, Holbæk.
Firma: Viggo Rohde, Slagterforretning, Sme
delundsgade 51, Holbæk.
Rohde, V., slagtermester.
Adr. Amagerbrogade 164, Kbhvn. S.

Rosenberg, Thorvald, slagtermester; f. 8/10
1897 i Holstebro, søn af arbejdsmand Peder
Rosenberg; g. 7/12 1924 m. Sylvina R., f. Jensen;
udd. h. slagtermester Ole Christensen, Holste
bro 1911-15, frekventeret Holstebro tekniske
Skole, svend bl. a. i Skive og Ulfborg, overtaget
nuværende ejendom m. slagterbutik og pølse
mageri i Holstebro 1929, genn. årene ombygget
og moderniseret samme; genn. en årrække medl.
af best. f. Holstebro Slagtermesterforening.
Adr. Sønderlandsgade 33, Holstebro.
Firma: Th. Rosenberg, Slagterforretning, Søn
derlandsgade 33, Holstebro.
Rosendahl, Heinrich, slagtermester; f. 5/9 1903
i Vejle, søn af slagtermester, kreaturhandler
Magnus Emanuel Rosendahl; g. 15/7 1928 m.
Ulla R., f. Pedersen; udd. i faderens slagterfor
retning i Vejle 1917-21, svendeprøve m. diplom
f. snitfri hudeaftagning (Vejle), frekventeret
Teknologisk Institut, Kbhvn. 1924, svend h. slag
termestrene S. Poulsen, Hornbæk og Hans Chri
stensen, Vejle, overtaget lærevirksomheden —
der er grundlagt af faderen 1900 — 1927.
Adr. Sønderbrogade 2, Vejle.
Firma: H. Rosendahl, Slagtermester, Sønder
brogade 2, Vejle.
Rosendahl, Holger, slagtermester; f. 8/7 1905 i
Vejle, søn af slagtermester, kreaturhandler Mag
nus Emanuel Rosendahl; g. 25/10 1936 m. Magda

H. Rosendahl
slagtermester
Vejle

R., f. Holbech Madsen; udd. h. slagtermester E.
Andersen, Vejle 1919-23, svendeprøve m. diplom
f. snitfri hudeaftagning (Vejle), svend h. lære
mesteren, h. faderen, h. slagtermester Chr. Chri
stensen, Vejle og på Vejle & Omegns AndelsSvineslagteri, Vejle, overtaget slagtermester
Carl Hansen's forretning i Vejle 1938.
Adr. Ved Vandtårnet 4, Vejle.
Firma: Holger Rosendahl, Slagtermester, Hav
negade 4, Vejle.
Rosenfeldt, Orla Ejner Thyge Reinholdt, slag
termester; f. 14/7 1900 i Arhus, søn af kerne
mester Christian Henrik Rosenfeldt; g. 25/2 1920
m. Kirstine Mette R., f. Christensen; udd. h.
slagtermester Fr. Hasle, Arhus 1914-18, derefter
pølsemager — og sen. mestersvend h. slagter
mester Wilh. Kämpffe, Arhus, genn. 10 år me
stersvend h. slagtermester Oscar Møbius, Arhus,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Arhus
1932, indehaver af nuværende slagterforretning
i Søborg s. 1940.
Adr. Akjærs Allé 26, Søborg.
Firma: Orla Rosenfeldt, Slagtermester, Søborg
Hovedgade 69, Søborg.

Rossing, Svend, slagtermester.
Firma: Svend Rossing, Slagterforretning,
Magleby pr. Borre.
Rothausen, Svend Aage, slagtermester; f. 11/12
1921 i Lime, Randers amt, søn af slagtermester
Thorvald Rothausen; g. 10/3 1945 m. Ingrid R., f.
Sørensen; udd. i faderens slagterforretning i
Lime 1935-39, svendebrev 1939, svend i lærevirk
somheden 1939-52, optaget s. kompagnon i sam
me — der sideløbende omfatter slagtehus, pølse
mageri, røgeri, koge ri og salteri — 1952; vare
område: kød og viktualier en detail fra butik
og vogn.
Adr. Lime pr. Mørke.
Firma: Th. Rothausen & Søn, Slagterforret
ning, Lime pr. Mørke.
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Rothausen, Thorvald, slagtermester; f. 10/1
1895 i Vedslet, Århus amt, søn af arbejdsmand
Ole Rothausen; g. 13/11 1921 m. Kathrine R., f.
Kristensen; udd. h. slagtermester N. R. Rothausen, Mørke 1909-13, svendebrev 1913, svend 191321, grundlagt nuværende slagterforretning —
der sideløbende omfatter slagtehus, pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — m. salg af kød fra
vogn i Lime pr. Mørke 1921, opført slagterbutik i
Lime 1930 og udvidet samme 1934, optaget søn
nen Svend Aage Rothausen s. kompagnon i for
retningen 1952; vareområde: kød og viktualier
en detail fra butik og vogn.
Adr. Lime pr. Mørke.
Firma: Th. Rothausen & Søn, Slagterforret
ning, Lime pr. Mørke.
Rothmann, Rudolf Ostergaard, slagtermester;
f. 9/11 1928 i Hobro, søn af fabriksarbejder Lau
rits Rothmann; g. 4/11 1953 m. Lilli R., f. Kaalø
Petersen; udd. h. slagtermestrene Th. Sørensen
& Søn, Hobro 1944-48, svendebrev 1948, svend i
lære virksomheden 1948-49, løjtnant 1949-52, for
retningsbestyrer f. slagtermester Frandsen, Ho
bro 1952-54, grundlagt nuværende slagterforret
ning i Hobro — der sideløbende omfatter pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri — 1954; vare
område: kød) og viktualier en detail.
Adr. Skovvej 10 C, Hobro.
Firma: Rudolf Rothmann, Kød-Flæsk-Pålæg,
Skovvej 6, Hobro.
Riibner-Petersen, Carl Johan, slagteridirektør;
f. 17/1 1897 i Skanderborg.
Firma: Rødding Andelsslagteri, Rødding.
Rye, Willy, slagtermester; f. 21/2 1921 i Århus,
søn af maskinarbejder Bendix Rye; g. 10/9 1944
m. Irma R., f. Jacobsen; udd. h. slagtermester
Anton Ovesen, Århus 1936-40, svendebrev 1940,
svend h. læremesteren 1940-47, grundlagt nu
værende slagterforretning i Århus — der side
løbende omfatter pølsemageri, røgeri m. røg
ning f. fremmed regning, salteri og kogeri —

J. P. Ryholt
slagtermester, oldermand
Kbhvn. V.

1947; vareområde: kød og viktualier en detail
samt lynfrosne varer fra konservator.
Adr. Degnebakken 7, Hasle pr. Århus.
Firma: Viborggårdens Kødforsyning v. Willy
Rye, M. Wahls Vej 22, Århus.
Ryholt, Jens Peter, slagtermester, oldermand;
f. 21/11 1879 i Kirkerup, Kbhvn.s amt, søn af
murermester Anders Jensen; udd. i slagterfaget
1893-97, etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Kbhvn. 1903; genn. en årrække medl. af best. f.
Kbhvn.s Slagterlaug, oldermd. f. samme s. 1940;
formd. f. Lærlingeskolen f. Slagtere og Pølse
magere, Kbhvn. og skuemester v. svendeprøver
afholdt af Kbhvn.s Slagterlaug; medl. af best. f.
Kbhvn.s Håndværkerforening og f. Foreningen
t. Dyrenes Beskyttelse i Danmark; faglig med
arbejder v. udgivelsen af »Slagterbogen« (Tek
nologisk Institut’s Forlag); dekoration: R.
Adr. Værnedamsvej 10, Kbhvn. V.
Firma: Peter Ryholt, Slagterforretning, Vær
nedamsvej 10, Kbhvn. V.

Ryholt, Poul Ernst, slagtermester; f. 2/4 1932 i
Kbhvn., søn af slagtermester Ernst Ryholt; g.
9/2 1956 m. Hanne R., f. Poulsen; udd. h. faderen
1946-50, svend h. slagtermestrene Poul Simonsen,
Kbhvn. (1 år), Poul Chemnitz, Vanløse (ca. 3
år) og Arthur Schou, Rødovre (1 år), etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Søllerød 1956.
Adr. Vejporten 43, Hjortekær pr. Klampenborg.
Firma: Ryholt’s Slagterforretning, Øverødvej
85, Holte.
Rytter, Johannes Kronborg, slagtermester; f.
12/10 1929 i Sall, Århus amt, søn af gårdejer
Christian Rytter; g. 10/10 1954 m. Lis R., f. Ma
thisen; udd. h. slagtermester Marius Mikkelsen,
Tarm 1946-50, frekventeret Tarm tekniske Skole,
svend i lærevirksomheden, overtaget nuværen
de slagterforretning i Hemmet — der omfatter
butik, pølsemageri og slagtehus — 1957, genn.
årene ombygget og moderniseret samme.
Adr. Hemmet.
Firma: Johs. Rytter, Slagtermester, Hemmet.
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Ryttergaard, E., direktør; f. 11/11 1913 i Laurbjerg, Randers amt, søn af kommunekasserer A.
C. Ryttergaard; g. 4/5 1939 m. Grethe R., f.
Brøndum; højere handelseksamen, udd. på slag
terikontor, studie- og arbejdsophold i England,
direktør f. Nibe Andelssvineslagteri, Nibe — der
omfatter svineslagtning og slagtning af kreatu
rer og kalve t. eksport samt fabrikation af pølse
varer og kødkonserves t. hjemmemarkedet og t.
eksport.
Adr. Kræmmergade 1, Nibe.
Firma: Nibe Andelssvineslagteri, Nibe.

Rødsjer, Gustav Bernhardt, slagtermester; f.
11/12 1906 i Tåstrup sogn, Viborg amt, søn af
fhv. slagtermester Oskar Rødsjer; g. 30/6 1929 m.
Julia Kirstine R., f. Mikkelsen; udd. h. slagter
mester Louis Thrane, Viborg 1921-25, svendebrev
1925, etabl. sig s. selvstændig slagtermester m.
salg udelukkende fra torvebod og vogn 1925,
grundlagt nuværende slagterforretning i Viborg
— der sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1941; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Skivevej 35, Viborg.
Firma: G. Rødsjer, Slagtermester, Skivevej
35, Viborg.
Røge, Anton Marinus Christiansen, slagter
mester; f. 26/11 1894 i Tømmerby, Thisted amt,
søn af husmand Lars Christian Christiansen
Røge; g. 12/10 1916 m. Albertine R., f. Fugl
sang; udd. h. slagtermester P. Frandsen Røge,
Klim, eksportslagter i kompagni m. læremeste
ren 1926-35, sideløbende indehaver af slagter
forretning i Kl»im.
Adr. Klim.
Firma: Anton Røge, Slagtermester, Klim.

Røgilds, Ole, slagtermester; f. 25/12 1919 i Al
borg, søn af lokomotivfører v. D.S.B. Magnus
Peter Røgilds; g. 5/9 1943 m. Lilli R., f. Nielsen;
udd. h. slagtermester Bernh. Christensen, Ål
borg 1934-38, svend 1938-46, bestyrer af slagter
forretning i Fjerritslev 1946-52, optaget s. kom

G. B. Rødsjer
slagtermester
Viborg

pagnon i broderen slagtermester Poul Røgilds’
forretning i Alborg — der er grundlagt 1900 og
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1952; vareområde: kød og viktua
lier en detail.
Adr. Borgergade 2, Ålborg.
Firma: Poul Røgilds, Gravensgades Kødudsalg,
Gravensgade 18, Ålborg.
Røgilds, Poul, slagtermester; f. 29/1 1912 i Ål
borg, søn af lokomotivfører v. D.S.B. Magnus
Peter Røgilds; g. 22/7 1934 m. Elly R., f. Falck
Christensen; udd. h. slagtermester Hugo Meister,
Ålborg 1926-30, svendebrev 1930, svend 1930-42,
overtaget nuværende slagterforretning i Ålborg
— der er grundlagt 1900 og sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1942, op
taget broderen slagtermester Ole Røgilds s. kom
pagnon i samme 1952; vareområde: kød og vik
tualier en detail; sideløbende tildelt bevilling og
overtaget Hotel »Nordsøen«, Blokhus 1952.
Adr. Hotel »Nordsøen«, Blokhus.
Firma: Poul Røgilds, Gravensgades Kødudsalg,
Gravensgade 18, Ålborg.

Rømer, Willy Johannes, slagtermester; f. 2/6
1906; etabl. sig s. selvstændig slagtermester i
Allinge 1929; medl. af best. f. Bornholms Slag
termesterforening.
Firma: Willy Rømer, Slagtermester, Storegade
36, Sandvig.
Rønnebo, Robert Børge Edvin, slagtermester;
f. 19/10 1914 i Kbhvn., søn af overpakmester
Christian Rønnebo; g. 25/9 1944 m. Rita R., f.
Christoffersen; udd. h. slagtermestrene Brdr.
Zøllner, Kbhvn.. svendeprøve m. ros 1934, svend
bl. a. h. slagtermester Peter Ryholt, Kbhvn., på
begyndt selvstændig en gros virksomhed i
Kbhvn. 1938, sideløbende drevet detailforretning
i Kbhvn. 1946-49, flyttet en gros virksomheden t.
nuværende lokaler i Kbhvn. 1955.
Adr. Humlebækgade 44, Kbhvn. N.
Firma: Børge Rønnebo, Slagtermester, Ingerslevsgade 112, Kbhvn. V.
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O. Røgilds
slagtermester
Alborg

Aa. S. Rønning
slagtermester
Kbhvn. N.

E. E. Rønnow
slagtermester
Holbæk

Rønning, Aage Skov, slagtermester; f. 5/1 1901
i Egebjerg, Vejle amt, søn af kreaturkommissio
nær Jens Dusinus Rønning; g. 22/3 1928 m. Ebba
Larsine R., f. Andersen; udd. i kolonial, der
efter ansat i faderens slagterforretninger i Bran
de og Tingvej 30, Kbhvn. S., overtaget sidst
nævnte 1927, indehaver af slagterforretning C.
F. Richs Vej 124, Kbhvn. F. 1934-39, derefter
medindehaver af slagterforretningen Sølvgade
10, Kbhvn. K., forretningsbestyrer h. slagter
mester Nüchel, Vanløse 1940-50, derefter over
taget nuværende slagterforretning i Kbhvn.
Adr. Ægirsgade 1, Kbhvn. N.
Firma: A. S. Rønning, Slagtermester, Ægirs
gade 19, Kbhvn. N.

Rønnow, Egon Ejlert, slagtermester; f. 8/8
1913 i Kbhvn., søn af slagtermester Niels Røn
now; g. 30/10 1938 m. Vera R., f. Karlsen; udd.
h. faderen 1927-31, medarbejder i faderens for
retning i Holbæk, medindehaver af samme s.
1948; kasserer i Holbæk og Omegns Slagter
mesterforening s. 1953.
Adr. Smedelundsgade 13, Holbæk.
Firma: N. Rønnow & Søn, Slagterforretning,
Smedelundsgade 13, Holbæk.

Rønsholdt, Henning, slagtermester; f. 6/1 1932
i Horsens, søn af pølsemester Niels Jørgen
Rønsholdt; udd. i Lemvig Svineslagteri A/S,
Lemvig 1948-52, frekventeret Lemvig tekniske
Skole og Lemvig Handelsskole, studieophold i
Tyskland, svend i lærevirksomheden og assi
stent i sammes udsalg i Lemvig, løst nærings
brev og overtaget nuværende slagterforretning
i Lemvig 1956, ombygget og moderniseret
samme.
Adr. Vestergade 1, Lemvig.
Firma: Henning Rønsholdt, Slagtermester,
Vestergade 1, Lemvig.
Salling, Børge Villy Albin, slagtermester; f.
9/1 1916 i Kbhvn., søn af chauffør Thorvald
Christian Otto Salling; g. 15/5 1938 m. Grete S.,
f. Rasmussen; udi. h. slagtermester Cort Olsen,
Kbhvn. 1935, svend h. læremesteren t. 1936, h.

H. Rønsholdt
slagtermester
Lemvig

slagtermester Henry Svensson, Kbhvn. 1936-45 og:
h. slagtermester Peter Ryholt, Kbhvn. 1945-55,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Kbhvn.
1955.
Adr. Sankt Kjelds Gade 32, Kbhvn. 0.
Firma: Børge Salling, Slagtermester, Øster
brogade 51, Kbhvn. 0.

Samson, Orla Wulff, slagtermester; f. 20/101896 i Kbhvn., søn af slagtermester Markus Sam
son; g. 4/8 1926 m. Gerly S., f. Andersen; udi. h.
faderen i »Maven« v. Nikolaj Kirke, Kbhvn.
1914, udd. i pølsemageri i firmaet Ziegler, Ber
lin 1915, svend h. faderen, svend h. onkelen
slagtermester Charles Muchardt, New York 1919'
-23, grundlagt nuværende slagterforretning i
Kbhvn. 1923.
Adr. Vesterbrogade 179, Kbhvn. V.
Firma: O. Samson, Slagtermester, Enghavevej
200, Kbhvn. SV.
Samuelsen, Kristian Frederik, slagtermester.
Firma: K. Samuelsen, Slagterforretning, Emdrupvej 87, Kbhvn. 0.
Sandberg, Carl Peter, slagtermester; f. 25/4
1933 i Grenå, søn af slagtermester Tage Alexan
der Sandberg; udd. h. slagtermester Carl Lund,
Middelfart 1949-53, svendeprøve m. ros 1953,
svend i faderens slagterforretning i Grenå 195354, forretningsfører i samme 1954.
Adr. Storegade 35, Grenå.
Firma: T. Sandberg, Slagterforretning, Store
gade 35, Grenå.

Sandberg, Tage Alexander, slagtermester; f.
19/1 1905 i Enslev, Randers amt, søn af tømrer
mester, bygningskonstruktør Carl Peter Sand
berg; g. 10/7 1932 m. Karla S., f. Rasmussen; udd.
i handel, overtaget nuværende slagterforretning
i Grenå — der er grundlagt 1915 og sideløbende
omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri
— 1932; vareområde: kød, viktualier og fjerkræ
en detail; sekretær f. Grenå og Omegns Slagter
mesterforening s. 1945.
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B. V. A. Salling
slagtermester
Kbhvn. 0.

H. Sandvej
slagtermester
Sønderborg

O.W. Samson
slagtermester
Kbhvn. SV.

Adr. Storegade 35, Grenå.
Firma: T. Sandberg, Slagterforretning, Store
gade 35, Grenå.

Sand vej, Hans, slagtermester; f. 2/10 1919 i
Rinkenæs, Åbenrå amt, søn af gård'ejer Jacob
Sandvej; g. 15/10 1941 m. Else Marie S., f.
Ravnskjær; udd. h. slagtermester Jens Christen
sen, Havnbjerg pr. Nordborg 1933-37, svend bl.
a. h. slagtermester Carl Vollstedt, Haderslev
og h. slagtermester Riis, Toftlund (ca. 10 år),
bestyrer af Tønder Andelsslagte ri’s udsalg, Tøn
der (4 år), løst næringsbrev og overtaget nuvæ
rende slagterforretning i Sønderborg 1953, genn.
årene ombygget og moderniseret forretningen;
suppleant t. svendeprøvekommissionen f. Søn
derborg.
Adr. Brogade 17, Sønderborg.
Firma: Hans Sandvej, Slagterforretning, Bro
gade 17, Sønderborg.

Sandvej, J. I., eksportør.
Firma: Sønderborg Eksport-Fjerkræslagteri,
Sundgade 50, Sønderborg.
Schaadt, Preben Ivar, slagtermester; f. 8/6
1932 i Varde, søn af handelsmand Richardt
Schaadt; g. 7/11 1954 m. Benthe S., f. Jepsen;
udd. s. slagter og pølsemager i A/S Varde Svine
slagteri, Varde 1947-51, svendeprøve (Varde),
svend i lærevirksomheden, på Ansager AndelsSvineslagteri, Ansager og h. slagtermester Ver
ner Christensen, Fredericia (3 år), overtaget
slagtermester Honoré’s forretning i Fredericia
— der sideløbende omfatter pølsemageri — 1957;
formd. f. Varde Lærlingeforening 1948-51, revi
sor i slagtersvendenes faglige afd., Fredericia
1955-57; hobby: fodbold og havebrug.
Adr. Prangervej 49, Fredericia.
Firma: Preben Schaadt, Slagtermester, Pran
gervej 49, Fredericia.

Schanz, Hans Johan, slagtermester; f. 15/1
1914 i Guderup, Als, søn af slagtermester
Richardt Schanz; g. 30/9 1939 m. Gertrud S., f.

H. J. Schanz
slagtermester
Guderup

Sørensen; udd. h. slagtermester Elley, Gråsten
1928-32, frekventeret Gråsten tekniske Skole,
aflagt svendeprøve, svend og pølsemager bl. a.
i faderens slagterforretning i Guderup, løst
næringsbrev og overtaget samme — der om
fatter butik, pølsemageri og slagtehus — 1941,
genn. årene udvidet og moderniseret forretnin
gen.
Adr. Guderup, Als.
Firma: Hans Schanz, Slagtermester, Guderup,.
Als.
Schanz, Herman Richardt, slagtermester; f.
25/6 1921 i Guderup, Als, søn af slagtermester
Richardt Schanz; g. 19/4 1947 m. Anna Lise S.,
f. Jørgensen; udd. dels h. faderen 1936-38 og dels
h. slagtermester Edlef Hostrup, Tønder 1938-40,
aflagt svendeprøve (h. faderen), svend bl. a. i
Tyskland, løst næringsbrev og forpagtet nuvæ
rende slagterforretning i Skovby 1950, overtaget
samme — der omfatter butik, pølsemageri og.
slagtehus — 1955, genn. årene ombygget og mo
derniseret forretningen, driver sideløbende krea
turhandel og -opdræt og handel m. svin.
Adr. Skovby, Als.
Firma: Herrn. Schanz, Slagtermester & Krea
turhandler, Skovby, Als.
Scharff, Vilhelm, slagtermester; f. 25/12 1911 i
Sandager, Assens amt, søn af slagtermester Ras
mus Alfred Scharff; g. 15/2 1948 m. Lilly S., f.
Nielsen; udd. i faderens slagterforretning i Sand
ager 1925-29, frekventeret Teknologisk Institut,
Kbhvn. 1933, svend i lærevirksomheden samt h.
slagtermestrene Martin Jørgensen, Ebberup og
H. Henriksen, Brørup, overtaget lærevirksomhe
den — der er grundlagt af faderen 1907 og side
løbende omfatter slagtehus og pølsemageri samt
landtur — 1950; hobby: musik.
Adr. Sandager.
Firma: Sandager Slagterforretning v. Vilh.
Scharff, Sandager.
Scharling, Christian Michael, slagtermester; f.
30/9 1888 i Kbhvn., søn af murermester Wilhelm
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V. Scharff
slagtermester
Sandager

F. W. Schauer
slagtermester
Fredericia

A. Schmidt
slagtermester
Kolding

Michael Scharling; g. 5/10 1916 m. Bodil Marie
S., f. Mikkelsen; udd. h. slagtermester Søren
Nielsen, Kbhvn., svendeprøve 1907, svend bl. a.
i U.S.A., etabl. sig s. selvstændig slagtermester
i Brønshøj 1918, påbegyndt en gros forretning
i Kbhvn. 1951; bisidder i Kbhvn.s Slagterlaug s.
1940, skuemester v. afholdelse af off. svende
prøver, medl. af noteringsudvalgene i Kødbyen
og på Kbhvn.s off. Kvægtorv, Kbhvn.
Adr. Hoicks Plads 18, Brønshøj.
Firma: Chr. Scharling, Slagtermester, Hoicks
Plads 18, Brønshøj.
Schauer, Friedrich Wilhelm, slagtermester; f.
23/5 1907 i Sønderborg, søn af entreprenør,
gårdejer Carl Emil Schauer; g. 18/2 1940 m.
Irma S., f. Wognsen; udd. h. slagtermester Laudan, Rinkenæs 1923-27, svendeprøve m. diplom
f. snitfri hudeaftagning (Åbenrå), svend h. lære
mesteren samt h. slagtermestrene Kistrup, Rin
kenæs, Hostrup, Tønder, Bendixen, Augusten
borg, Schiødt, Bov og P. Jørgensen, Fredericia,
1. mand i pølsemageriet på A.S.K., Kolding og
på Konservesfabrikken D.A.K., Roskilde, pølse
mester på Pølsefabrikken »Odin«, Odense, 1.
mand h. slagtermester Raben, Fredericia, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Fredericia
1943, grundlagt nuværende slagterforretning m.
moderne pølsemageri m. dybfrysningsanlæg i
egen nyopført ejendom i Fredericia 1953.
Adr. Treldevej 1, Fredericia.
Firma: F. W. Schauer, Slagtermester, 6’ Juli
Vej 109, Fredericia.

Scheer, Helga, slagtermester; f. i Fakse,
Præstø amt, datter af smed Ole Hansen; g. 25/9
1937 m. slagtermester Carl Scheer; udd. i slag
terbranchen i Vordingborg, drevet forretning i
Rødovre 1937-39, i kompagni m. ægtefællen
grundlagt nuværende slagterforretning i Lyng
by 1947.
Adr. Stengårds Allé 118, Lyngby.
Firma: H. Scheer, Slagterforretning, Sten
gårds Allé 118, Lyngby.

A. H. Schmidt
slagtermester
Fredericia

Schmedler, Knud, slagtermester; f. 14/7 1923 i
Brande sogn, Vejle amt, søn af slagtermester
Hans Nissen; g. 26/11 1944 m. Inger S., f. Peter
sen; udi. h. faderen 1941, svendeprøve m. ros og
diplom f. snitfri hudeaftagning (Vejle), svend h.
slagtermester Bent Larsen, Vandel og h. fade
ren, optaget s. kompagnon i faderens slagterfor
retning i Vandel 1952, eneindehaver af samme —
der sideløbende omfatter »kødtur« — s. 1957;
hobby: jagt.
Adr. Vandel.
Firma: Vandel Slagterforretning v. Knud
Schmedler, Vandel.

Schmidt, Arendt, slagtermester; f. 4/3 1872 i
Hjarup, Vejle amt, søn af hestehandler Rasmus
Schmidt; g. 1911 m. Jette S., f. Jensen; udd. h.
slagtermester Berthelsen, Kolding 1886-92, svend
i Kiel, påbegyndt landforretning 1892, genn. ca.
20 år hestehandler sammen m. faderen, grund
lagt hesteslagterforretning i Kolding 1911, flyttet
samme t. egen ejendom m. butik og pølsemageri
i Kolding 1917, afhændet forretningen t. slagter
mester Sivert Ravn 1'952, sideløbende drevet om
fattende handel m. heste; hobby: heste, med
stifter af og formd. f. Kolding Rideklub.
Adr. Søndergade 18, Kolding.
Schmidt, Arthur Heinrich, slagtermester; f.
18/9 1895 i Fredericia, søn af slagtermester Hans
Jørgen Schmidt; g. 29/10 1919 m. Erna S., f.
Fangel; udd. h. faderen 1909-13, svendeprøve m.
udmærkelse (Fredericia), svend h. slagtermester
Hasle, Dansk Konservesfabrik, Arhus, v.
kbhvn.sk konservesindustri og h. faderen, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Fredericia
1919, erhvervet nuværende ejendom i Fredericia
og indrettet slagterforretning m. pølsemageri i
samme 1923, optaget sønnen Erik Schmidt s.
kompagnon i forretningen 1949, ombygget og
moderniseret forretningen 1955.
Adr. Egeskovvej 19, Fredericia.
Firma: A. Schmidt & Søn, Slagterforretning,
Gothersgade 47, Fredericia.
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A. H. C. Schmidt
slagtermester
Kolding

E. Schmidt
slagtermester
Fredericia

J. C. Schmidt
slagtermester
Tråsbøl

Schmidt, Astor Herluf Christensen, slagterme
ster; f. 12/8 1912 i Kolding, søn af frugtgrosserer
Wictor Schmidt; g. 1950 m. Elsa S., f. Vandet
Nielsen; udd. s. tømrer 1924-28, virket i tømrer
faget t. 1940, overtaget slagtermester Worbech’s
forretning i Kolding 1940, genn. årene udvidet og
moderniseret samme — der omfatter butik og
pølsemageri, kører sideløbende landtur, frekven
teret Teknologisk Instituts kursus, Kolding 1952;
rådmand i Dansk Brodersamfund, Kolding; hob
by: sport, jydsk mester i brydning 1938, genn. 6
år medl. af best. f. Kolding I.F.
Adr. Dreyersvej 1, Kolding.
Firma: Astor Schmidt, Slagtermester, Dreyers
vej 1, Kolding.
Schmidt, Charles, slagtermester; f. 11/1 1896 i
Tirstrup sogn, Randers amt, søn af væver Ras
mus Christian Schmidt; g. 10/8 1918 m. Erna
Sigrid S., f. Nielsen; udd. s. kok 1910-14, kok i
forskellige rederier i ind- og udlandet 1914-21,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Horsens
1921, grundlagt nuværende slagterforretning i
Horsens — der sideløbende omfatter pølsemageri,
kogeri og salteri — 1930; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Sundvej 69, Horsens.
Firma: Charles Schmidt, Slagtermester, Sund
vej 69, Horsens.
Schmidt, Clara, slagterekspeditrice; datter af
slagtermester Jørgen Petersen Schmidt, Åbenrå;
udd. s. slagterekspeditrice.
Firma: Jørgen P. Schmidt, Slagterforretning,
Tønder 117, Åbenrå
Schmidt, Erik, slagtermester; f. 8/9 1926 i Fre
dericia, søn af slagtermester Arthur Heinrich
Schmidt; g. 26/3 1951 m. Gerda S., f. Andersen;
udd. h. faderen 1940-44, svendeprøve s. pølse
mager (Fredericia), svend h. faderen, h. slagter
mester Peter Ryholt, Kbhvn. og h. slagtermester
Max Würtzner, Viborg, mestersvend i faderens
slagterforretning i Fredericia, optaget s. kom
pagnon i samme — der sideløbende omfatter

42

J. P. Schmidt
slagtermester
Åbenrå

pølsemageri m. dybfryseanlæg — 1949; hobby:
motorsport.
Adr. Gothersgade 47, Fredericia.
Firma: A. Schmidt & Søn, Slagterforretning,
Gothersgade 47, Fredericia.
Schmidt, Jens Christian, slagtermester; f. 8/12
1914 i Felsted, Åbenrå amt, søn af bygmester
Jens Christian Schmidt; g. 1941 m. Astrid Mar
grethe S., f. Jørgensen; udd. h. slagtermester
Fr. Johansen, Felsted 1930-34, frekventeret Abenrå tekniske Skole, svend bl. a. h. slagtermester
E. Elley, Kværs pr. Tørsbøl og h. slagterme
strene H. og R. Schanz, Guderup, Als, løst næ
ringsbrev og grundlagt nuværende slagterforret
ning i Tråsbøl pr. Bovrup — der omfatter bu
tik, pølsemageri og slagtehus — 1946, driver
sideløbende kreaturhandel.
Adr. Tråsbøl pr. Bovrup.
Firma: Jens C. Schmidt, Slagtermester & Krea
turhandler, Tråsbøl pr. Bovrup.
Schmidt, Jørgen Petersen, slagtermester; f.
25/4 1916 i Genner, Åbenrå amt, søn af kreatur
handler Peter Petersen Schmidt; g. 27/9 1938 m.
Christine S., f. Jensen; udd. h. slagtermester Pe
tersen, Løjt-Kirkeby 1930-34 aflagt svendeprøve,
svend bl. a. hos slagtermestrene Kåring, Padborg
og Philippsen, Åbenrå samt h. læremesteren,
løst næringsbrev og etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Åbenrå 1946, grundlagt nuvæ
rende moderne slagterforretning m. pølsemageri
i Åbenrå 1950; fanebærer i Åbenrå By og Amts
Slagtermesterforening.
Adr. Tøndervej 117, Åbenrå.
Firma: Jørgen P. Schmidt, Slagterforretning,
Tøndervej 117, Åbenrå.

Schmidt, Karl Georg Viggo, slagtermester; f.
9/3 1893 i Slagelse, søn af skomagermester Jens
Peter Julius Schmidt; g. 6/12 1914 m. Bertha Alfrida S., f. Mücke; udd. h. slagtermestrene Hans
Nielsen, Kbhvn., P. Larsen, Kbhvn. og Chr.
Mortensen, Frdbg., bestyrer af nuværende slag
terforretning på Frdbg. 1912, løst mesterborger
skab og overtaget samme 1924.
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V. Schmidt
slagtermester
Kolding

A. P. F. L. Schou
slagtermester
Rødovre

K. A. Schou
slagtermester
Kbhvn. NV.

Adr. Mylius Erichsens Allé 61, Hellerup.
Firma: Chr. Sørensen’s Enke & Co., Slagter
forretning, Godthåbsvej 43, Kbhvn. F.
Schmidt, Peter, slagtermester.
Adr. J. A. Schwartz Gade 7, Kbhvn. 0.

Schmidt, Peter Petersen, slagter; søn af slag
termester Jørgen Petersen Schmidt, Åbenrå,
udd. h. slagtermester W. Jepsen, Sønderborg
1953-57.
Firma: Jørgen P. Schmidt, Slagterforretning,
Tøndervej 117, Åbenrå.
Schmidt, Valdemar, slagtermester; f. 5/11 1914
i Kolding, søn af slagtermester Georg Erik Val
demar Schmidt (medstifter af Danske Slagter
mestres Landsforening, kasserer i og mangeårig
formd. f. Slagtermesterforeningen f. Kolding og
Omegn); g. 24/11 1940 m. Gudrun S., f. Madsen;
udd. i faderens slagterforretning i Kolding 192933, aflagt svendeprøve i Kolding (særdeles godt
og propert udført arbejde), frekventeret Tekno
logisk Institut’s kurser, Kolding, svend i lære
virksomheden, overtaget samme — der er grund
lagt af faderen ca. 1887 og omfatter butik og pøl
semageri — efter faderens død 1939; medl. af
best. f. Slagtermesterforeningen f. Kolding og
Omegn s. 1953; hobby: fodbold; medl. af best. f.
Kolding Boldklub s. 1940, medl. af spilleudvalget
i samme (8 år).
Adr. Nørregade 8, Kolding.
Firma: Vald. Schmidt, Slagtermester, Nørre
gade 8, Kolding.

Schou, Arthur Peter Ferdinand Ludvig, slag
termester; f. 10/9 1886, søn af malermester Fer
dinand Ludvig Schou; g. 31/10 1926 m. Carla
Hedvig Sofie S., f. Petersen; udi. h. slagter
mester Vilh. Hansen, Kbhvn. 1916, svend h. lære
mesteren t. 1923, derefter filialbestyrer h. slag
termester N. A. Olsen, Kbhvn. og sen. 1. svend
h. slagtermester Chr. Scharling, Brønshøj, iøv
rigt ansat h. slagtermestrene Laur. Jørgensen &
Sv. Rasmussen, Kbhvn., etabl. sig s. selvstændig

C. V. Schrøder
slagtermester
Korsør

slagtermester i Kbhvn. 1936, sen. indehaver af
nuværende slagterforretning i Rødovre.
Adr. Grønbækvej 17, Rødovre pr. Vanløse.
Firma: Arthur Schou, Slagtermester, Knud An
chers Vej 1, Rødovre pr. Vanløse.
Schou, Ebert, slagtermester.
Firma: Ebert Schou, Slagterforretning, Assentorpvej 18, Stenlille.

Schou, Knud Arthur, slagtermester; f. 31/1 1931
i Kbhvn., søn af slagtermester Arthur P. F. L.
Schou; g. 6/7 1954 m. Marie S., f. Larsen; udd. h.
slagtermester Fritz Correll, Ringsted, svend på
Alvesta Slagteri, Sverige (1 år), iøvrigt svend h.
slagtermestrene Fr. Siedentopp, Kbhvn. og Poul
Chemnitz, Vanløse samt h. faderen, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Kbhvn. 1956.
Adr. Birkemosevej 6, Ballerup.
Firma: Kn. A. Schou, Slagtermester, Frede
rikssundsvej 113, Kbhvn. NV.
Schrøder, Christian Valdemar, slagtermester;
f. 16/9 1913 i Korsør, søn af slagtermester A. H.
Schrøder; udd. h. faderen 1928-32, svend h. slag
termestrene Oluf Nord & Co., Kbhvn., medar
bejder i faderens slagterforretning i Korsør, op
taget s. kompagnon i samme 1954, eneindehaver
af forretningen s. 1956; revisor i Korsør og Om
egns Slagtermesterforening.
Adr. Algade 53, Korsør.
Firma: A. H. Schrøder & Søn, Slagterforret
ning, Algade 53, Korsør.
Schrøder, Evald, slagtermester; f. 14/9 1903 i
Hillested, Maribo amt, søn af slagtermester Ja
cob Schrøder; g. 13/5 1928 m. Ida S., f. Jensen;
udd. h. faderen, overtaget faderens slagterforret
ning i Hillested 1933; kommunalrevisor i Hille
sted, medl. af menigshedsrådet og af skolekom
missionen i Hillested, kasserer f. Hillested Sogns
Sygekasse.
Adr. Hillested pr. Maribo.
Firma: E. Schrøder, Slagtermester, Hillested
pr. Maribo.
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direktør
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V. M. Schütt
slagtermester
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S. A. Schrøder
slagtermester
Kbhvn. NV.

Schrøder, Leif, direktør; f. 13/4 1920 i Kbhvn.,
søn af direktør Victor Schrøder; g. 23/7 1944 m.
Jytte S., f. Amholt; handelsskoleeksm., udd. i
hudefirmaet H. B. Madelung, Kbhvn., i A/S H. P.
Løvengreen’s Garveri, Kbhvn. og i hudefirmaet
P. Riggeisen, Tønder, prokurist og sen. direktør i
A/S H. B. Madelung Trading Co., Kbhvn., direk
tør f. Hude-Centralen A.m.b.A., Glostrup 1951;
medl. af best. f. Foreningen af danske Hude- og
Skindeksportører.
Adr. Skovbrynet 59, Lyngby.
Firma: Hude-Centralen A.m.b.A., Industrisvin
get, Glostrup.

Schrøder, Svend Axel, slagtermester; f. 11/8
1923 i Egebjerg sogn, Holbæk amt, søn af han
delsmand Henry Wilhelm Schrøder; udi. h. slag
termester Vagn Nielsen, Vig 1941, svend på for
skellige fabrikker i Kbhvn., ansat h. slagter
mester Poul Olsen, Hellerup 1942-43 og h. slag
termester H. C. Andersen, Kbhvn. 1943-55, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Kbhvn. 1955;
medl. af best. f. Danske Slagtermestres Lands
forening s. 1957.
Adr. Brigadevej 5, Kbhvn. S.
Firma: Sv. Schrøder, Slagtermester, Frederikssundsvej 68 I, Kbhvn. NV.

Schultz, Carl Christian, slagtermester; f. 21/3
1897 i Kbhvn.; g. 28/12 1933 m. Else S., f. Bredø;
udd. h. slagtermester Victor Sander, Kbhvn.,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Kbhvn.
1919, indehaver af nuværende slagterforretning
på Frdbg. s. 1937.
Adr. Johan Kellers Vej 63, Kbhvn. SV.
Firma: C. C. Schultz, Slagtermester, GI. Kon
gevej 39, Kbhvn. V.
Schütt, Vilhelm Marturin, slagtermester; f.
17/10 1896 i Viborg, søn af slagtermester Vilhelm
Schütt; g. 24/5 1926 m. Birgitte S., f. Pedersen;
udd. h. faderen 1910-14, svendebrev 1914, svend
1914-25, overtaget nuværende slagterforretning i
Viborg — der er grundlagt 1910 og sideløbende
omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —

V. K. F. Schwaner
slagtermester
Søborg

1925, sideløbende overtaget Skansens Kødudsalg,
Viborg 1948; vareområde: kød og viktualier en
detail; formd. f. Viborg Slagtermesterforening
1938-52, medl. af repræsentantskabet f. Viborg
Håndværker- og Borgerforening.
Adr. Vestergade 10, Viborg.
Firma: Marturin Schütt, Slagterforretning, Ve
stergade 10, Viborg.

Schütze, Libert, slagtermester; f. 10/12 1906 i
Næstved, søn af slagtermester Carl Schütze; g.
7/5 1933 m. Ethel S., f. Nielsen; udd. h. slagter
mester Louis Andreassen, Alborg 1920-24, svend
1924-34, selvstændig slagtermester i Vejgård 193454, afhændet slagterforretningen og påbegyndt
eksportvirksomhed 1954.
Adr. Hadsundvej 12, Vejgård pr. Alborg.
Firma: Libert Schütze, Slagtermester, Had
sundvej 12, Vejgård pr. Alborg.
Schwaner, Viktor Karl Frits, slagtermester; f.
24/11 1906 på Frdbg., søn af gårdejer, kreatur
handler Frits Schwaner; g. m. læge Karen Ger
da Bronø S., f. Bronø; elev i skoleskibene »Georg
Stage« og »Viking«, udd. h. slagtermestrene Carl
Frederiksen & Søn, Roskilde, svend h. slagter
mester Jens Rahbek, Ars og på Ars Slagteri,
Ars, selvstændig slagtermester i Ars 1929-34,
sideløbende drevet handel m. heste og kreaturer
samt slagtning t. eksport, butikssvend h. slagter
mestrene Sv. Høffner, Gentofte og Heinrich
Schwartz, Herlev, grundlagt nuværende slagter
forretning i egen ejendom i Gladsakse 1937.
Adr. Stengårds Allé 278, Søborg.
Firma: Viktor Schwaner, Slagtermester, Sten
gårds Allé 278, Søborg.
Schwartz, Erik, slagtermester; f. 2/6 1921 i
Kbhvn., søn af slagtermester Heinrich Schwartz;
g. 26/12 1942 m. Lilli S., f. Rasmussen; udd. h.
faderen, svendeprøve (slagtermester Chr. Schar
ling, Brønshøj) m. broncemedaille, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Herlev 1944; tildelt
ærespris f. salami på den internationale slagter
udstilling i Utrecht 1954 og f. wienerpølser på
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slagtermester
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S. B. Schønnemann
slagtermester
Arhus

T. Seiersen
forretningsfører
Odense

den internationale slagterudstilling i Amsterdam
1957.
Adr. Fløjtevej 10, Herlev.
Firma: Erik Schwartz A/S, Slagterforretning,
Herlev Hovedgade 102-104, Herlev.

Schønnemann, Svend Bjarne, slagtermester; f.
4/12 1915 i Kbhvn., søn af restauratør Peter Pe
trus Schønnemann; g. 30/9 1950 m. Ulla S., f.
Borch; udd. h. slagtermester Scheibye, A/S Slag
teriernes Central, Kbhvn. 1930-35, svendebrev
1935, svend samt beskæftiget v. handel 1935-50,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Århus
1950, overtaget nuværende slagterforretning i
Århus — der er grundlagt 1951 og sideløbende
omfatter pølsemageri, kogeri og salteri — 1952;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Nordre Ringgade 86, Århus.
Firma: S. Schønnemann, Slagtermester, Chr.
Molbechs Vej 21, Århus.
Seiersen, Torben, forretningsfører; f. 29/4 1911
i Skive, søn af hotelejer Peter Seiersen; g. 10/10
1945 m. Mary S., f. Jensen; udd. i handel, ansat
i A/S Odense off. Slagtehuse, Odense t. aflast
ning af direktør Chr. Oldenburg v. kontrol af
eksportslagtningen m. v. 1945, bogholder i Slag
termestrenes Tarmrenseri & Tarmsalg, Odense
1947, forretningsfører i samme 1953.
Adr. Finsens Allé 10, Odense.
Firma: Slagtermestrenes Tarmrenseri & Tarm
salg, Rugårdsvej 60, Odense.

Sejr, Johannes, slagteridirektør; f. 3/10 1907 i
Nølev, Århus amt, søn af førstelærer Jens Sejr
Jensen; g. 18/12 1932 m. Marie S., f. Pedersen;
realeksm. (Odder Realskole) 1923, udd. i kontor
virksomhed på Odder Andels-Svineslagteri, Od
der 1923-27, kontorassistent i lærevirksomheden
— afbrudt af studieophold i England — 1927-32,
kasserer 1932-37, bogholder 1937-55, direktør f.
Odder Andels-Svineslagteri, Odder s. 1955; medl.
af Rotary International.
Adr. Banegårdsgade 25, Odder.
Firma: Odder Andels-Svineslagteri, Odder.

J. Sejr
slagteridirektør
Odder

Seligmann, Hilmar, grosserer, direktør; f. 5/6
1884 i Vejle, søn af direktør Alfred Seligmann;
g. 3/5 1910 m. Grethi S., f. Clausen; udd. i isen
kram 1898-1902, studie- og arbejdsophold i Tysk
land og England, bestyrer af Dansk Oleo Marga
rinefabrik A/S, Kbhvn. 1907, løst grossererbor
gerskab og grundlagt nuværende virksomhed i
tarmbranchen i Kbhvn. 1909, flyttet virksomhe
den t. Kødbyen, Kbhvn. 1934, efter virksomhedens
omdannelse t. aktieselskab formd. f. best, og
adm. direktør f. samme 1956; medl. af GrossererSocietetet’s Komite 1932, næstformd. 1934, formd.
f. Foreningen af Forretningsdrivende v. Kbhvn.s
Flæskehaller 1933-57, formd. f. Foreningen af
Forhandlere af Slagteriprodukter i Kødbyen t.
1956, medl. af statens eksportkreditudvalg 1933,
handelskyndig dommer i Østre Landsret 1933;
dekoration: R.
Adr. Mynstersvej 19, Kbhvn. V.
Firma: Hilmar Seligmann, Slagteriprodukter
en gros, Flæsketorvet 25, Kødbyen, Kbhvn. V.
Sillehoved, Børge, slagtermester; f. 25/6 1924 i
Præstø, søn af uldhandler Elisius Sillehoved; g.
23/4 1949 m. Gerda S., f. Jakobsen; udd. h. slag
termester Aage Sørensen, Slagelse 1939-43, sven
debrev 1943, svend h. læremesteren t. 1945, svend
h. slagtermestrene Kaj Nielsen, Næstved og Aage
Sørensen, Slagelse t. 1949, overtaget slagterme
ster Jens Chr. Pedersen’s forretning i Korsør
1949.
Adr. Suhrsvej 5, Korsør.
Firma: B. Sillehoved, Slagtermester, Suhrsvej
5, Korsør.

Simensen, Søren Godiksen, slagtermester; f.
28/8 1928 i Skørbæk, Ålborg amt, søn af landmand
Christian Nielsen Simensen; g. 14/5 1953 m.
Grethe S., f. Hahn; udd. h. slagtermester P.
Pedersen, Skørping 1944-48, svend h. slagter
mestrene Egon Kildevæld Jensen, Hvalpsund,
Rask, Års, Werge, Randers, Svend Jensen, Ho
bro og Ole Christensen, Bindslev, løst nærings
brev og overtaget slagtermester Stiller’s forret
ning i Sindal — der omfatter butik og pølse-
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mageri — 1953, genn. årene udvidet og moderni
seret forretningen, driver sideløbende en del en
gros slagtning; formd. f. Sindal I. F.
Adr. Østergade 14, Sindal.
Firma: S. G. Simensen, Slagterforretning,
Østergade 14, Sindal.

Simonsen, Hans Møller, direktør; f. 1/12 1896
i Randlev, Århus amt, søn af gårdejer Jens Si
monsen; g. 27/9 1923 m. Magda S., f. Jensen; udd.
på Odder Andels-Svineslagteri, Odder 1913-25,
studierejser t. Tyskland og England, ansat på
Landmændenes Andels-Eksportslagteri, Nakskov
1925, direktør f. Lolland-Falsters Andels-Svine
slagteri, Nykøbing F. s. 1934; medvirkende v.
grundlæggelsen af Destruktionsanstalten »Trio«,
Sakskøbing og Opskæringsfabrikken »Dana«, Ny
købing F.; indehaver af forskellige faglige til
lidshverv.
Adr. Nykøbing F.
Firma: Lolland-Falsters Andels-Svineslagteri,
Nykøbing F.

Simonsen, Peter Christian Antonius, slagter
mester; f. 29/11 1886 i Randers, søn af slagter
mester Carl Wilhelm Simonsen; g. 30/4 1916 m.
Ella Sophie S., f. Olsen; udi. h. faderen 1908,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Kbhvn.
1912.
Adr. Griffenfeldsgade 24, Kbhvn. N.
Firma: Chr. Simonsen, Slagtermester, Griffen
feldsgade 24, Kbhvn. N.
Sjølander, E., slagtermester.
Adr. Tværstræde 1, Rønne.

Skensved, Johannes H. Nielsen, slagteridirek
tør; f. 24/3 1882 i Kirke-Skensved, Kbhvn.s amt,
søn af proprietær Lars Nielsen Skensved; præliminæreksm., landbrugskandidat, ophold i Tysk
land og Skotland, direktør f. Østvendsyssel An
dels-Svineslagteri, Sæby 1910, dekoration: R.
Adr. Sæby.
Firma: Østvendsyssel Andels-Svineslagteri,
Sæby.

G. Simensen
slagtermester
Sindal

H.

M.

Simonsen
direktør
Nykøbing F.

Skive, Børge Johan Christensen, slagtermester;
f. 21/8 1914 i Kbhvn., søm af formand i D.F.D.S.
Johan Skive; i kompagni m. broderen slagter
mester Helge Leo Christensen Skive etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Kbhvn. 1938, i kom
pagni m. broderen indehaver af nuværende slag
terforretning i Kbhvn. s. 1945.
Adr. Skippingevej 1, Brønshøj.
Firma: Brdr. Skive, Slagterforretning, Tranehavevej 1, Kbhvn. SV.
Skive, Helge Leo Christensen, slagtermester; f.
19/7 1917 i Kbhvn., søn af formand i D.F.D.S.
Johan Skive; g. 21/5 1944 m. Lizzie S., f. Johan
sen; udd. h. slagtermester H. Kure, Frdbg., sven
deprøve (Kbhvn.s off. Slagtehuse, Kbhvn.) 1937,
i kompagni m. broderen slagtermester Børge Jo
han Christensen Skive etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Kbhvn. 1938, i kompagni m. bro
deren indehaver af nuværende slagterforretning
i Kbhvn. s. 1945.
Adr. Auroravej 58, Vanløse.
Firma: Brdr. Skive, Slagterforretning, Tranehavevej 1, Kbhvn. SV.
Skjoldager, R., stadsdyrlæge.
Adr. Tønder.

Skou, Andreas Jørgen, slagtermester; f. 23/8
1897 i Vennemose, Tønder amt, søn af gårdejer
Anders Skou; g. 18/12 1921 m. Dorthea S., f.
Poulsen; udd. h. slagtermester Holst, Brørup
1911-15, svendebrev 1915, svend 1915-21, indeha
ver af forskellige slagterforretninger i Århus s.
1921, overtaget nuværende slagterforretning i
Århus — der sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1938, optaget sønnen
Niels Henry Skou s. kompagnon i samme 1945,
iøvrigt erhvervet den t. forretningen hørende
ejendom 1946; vareområde: kød og viktualier en
detail; medl. af Dansk Broderorden.
Adr. Grønningen 5, Århus.
Firma: Andreas Skou, Slagtermester, Grønnin
gen 5, Århus.
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Skou, Ingvard, eksportør; f. 23/2 1897 i Lemvig,
søn af herreekviperingshandler Niels Skou; g.
26/6 1946 m. Marie S., f. Jensen; udd. h. slagter
mester M. Pedersen, Alestrup 1913-17, svend 191718, grundlagt nuværende virksomhed i Alestrup
— der omfatter opkøb af kreaturer t. eksport
slagtning — 1918; genn. en årrække medl. af
best. f. Ålestrup og Omegns Slagtermesterfor
ening; medl. af repræsentantskabet f. Alestrup
Landbobank, Ålestrup.
Adr. Østergade 17, Alestrup.
Firma: Ingvard Skou, Eksportør, Østergade 17,
Alestrup.
Skou, Niels Henry, slagtermester; f. 22/2 1923 i
Århus, søn af slagtermester Andreas Jørgen
Skou; g. 18/10 1947 m. Gunhild S., f. Svenningsen
Kirk; udd. h. faderen 1944-47, optaget s. kom
pagnon i faderens slagterforretning i Århus 1947;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Grønningen 5, Århus.
Firma: Andreas Skou, Slagtermester, Grønnin
gen 5, Århus.

Skouboe, Anders, slagtermester; f. 18/12 1919 i
Borup sogn, Randers amt, søn af rentier, fhv.
gårdejer Niels Skouboe; g. 9/4 1944 m. Marie S.,
f. Bisgaard Jensen; udd. på Randers AndelsSvineslagteri, Randers 1934-38, svend på svine
slagterierne i Esbjerg og Hadsund 1938-47, grund
lagt nuværende slagterforretning i Randers —
der sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1947; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Anemonevej 28, Randers.
Firma: Storgårdens Kødudsalg v. A. Skouboe,
Anemonevej 42, Randers.
Skov, Laurits Christian Nielsen, slagtermester.
Firma: Skov’s Slagterforretning, Kragelund pr.
Silkeborg.
Skov, Poul, slagtermester; f. 6/11 1906 i
Kbhvn., søn af restauratør J. V. Skov; g. 30/9
1932 m. Edith S., f. Løwe; udi. h. slagtermester

A. J. Skou
slagtermester
Arhus

Th. Matthiesen, Kbhvn. 1924, svend i Kbhvn.,
bestyrer i A/S Arbejdernes Kødforsyning,
Kbhvn. 1931-50, overtaget nuværende slagter
forretning i Kbhvn. — der er grundlagt 1882 —
1950; old geselle f. Kbhvn.s Slagtersvendelaug s.
1940.
Adr. H. V. Rolsteds Vej 5, Kbhvn. SV.
Firma: Poul Skov, Slagtermester, Sølvgade 85,
Kbhvn. K.
Skovbon, Johannes Otto, slagtermester; f. 26/5
1922 i Glostrup, Kbhvn.s amt, søn af emballage
handler Otto Skovbon; g. 12/11 1944 m. Etly S.,
f. Christensen; udd. h. slagtermester Hans Jen
sen, Søborg 1937-41, svend h. læremesteren t.
1943 og h. slagtermester Martin Lund, Gentofte
1943-44, overtaget slagtermester Aage Jacobsen’s
forretning i Brøndbyvester 1944, afhændet sam
me 1946, overtaget slagter- og viktualieforretning
i Ballerup 1949.
Adr. Linde Allé 40, Ballerup.
Firma: Johs. Skovbon, Slagtermester, Stations
vej 16, Ballerup.
Skriver, L., slagtermester.
Firma: Allingåbro Andels-Svineslagteri,
Allingåbro.

Skytte, Karl, landbrugsminister; f. 31/3 1908 i
Køng-Højrup, Odense amt, søn af gårdejer Ras
mus Skytte; g. 2/4 1938 m. Dagny S., f. Hansen;
udd. v. landvæsen t. 1938, frekventeret Tune
Landbrugsskole 1930-31, ejer af Hillerslevgård
1938-53, af Bregnehøjgård i Sallinge s. 1953, land
brugsminister i ministeriet H. C. Hansen s. 1957;
medl. af hovedbest. f. Radikal Ungdoms Lands
forbund 1929-43, formd. f. samme 1933-37; medl.
af hovedbest. f. Det radikale Venstre s. 1933;
medl. af statens jordlovsudvalg 1942-57, land
brugskyndig næstformd. i samme 1953-57, af
jordlovskommissionen af 1946, af grundskylds
kommissionen s. 1948 og af feriekommissionen
1949-51; medl. af Hillerslev sogneråd 1943-54 og
af Svendborg amtsråd 1946-57; medl. af folke
tinget s. 1947 og af finansudvalget 1950-57; formd.
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f. repræsentantskabet og næstformd. i best. f.
A/S Fyns Venstreblad t. 1954; formd. f. jordfor
delingskommissionen f. Svendborg, Odense og
Assens amtsrådskredse 1949-57.
Adr. Bregnehøjgård pr. Højrup.
Institution: Landbrugsministeriet, Slotsholms
gade 10, Kbhvn. K.

Sloth, Christian, slagtermester; f. 23/10 1904 i
Als, Alborg amt, søn af fhv. fisker Niels Peter
Sloth; g. 11/8 1929 m. Signe S., f. Tonnisen; over
taget nuværende slagterforretning i Veddum —
der er grundlagt 1920 og sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1946;
vareområde: kød og viktualier en detail fra bu
tik og vogn; medl. af best. f. Veddum I. F.
Adr. Veddum.
Firma: Chr. Sloth, Slagtermester, Veddum.

Sloth, Jens Anker, slagtermester; f. 12/2 1897 i
Mastrup, Randers amt, søn af slagtermester An
ders Sloth; g. 14/5 1934 m. Augusta S., f. Johan
sen; udd. h. faderen 1911-15, etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Konstantia v. Grenå
1918, grundlagt slagterforretning i Fanderup 1923,
grundlagt nuværende slagterforretning i egen
ejendom i Fjellerup 1930; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Fjellerup pr. Tranehuse.
Firma: Fjellerup Slagterforretning v. J. A.
Sloth, Fjellerup pr. Tranehuse.
Sloth, Peer Odgaard, slagtermester; f. 28/8 1916
i Hvidbjerg, Thisted amt, søn af gårdejer Niels
Sloth; g. 5/1 1941 m. Agnete S., f. Rieland Peter
sen; udd. dels h. slagtermester J. Stokholm,
Hvidbjerg 1932-33 og dels h. slagtermestrene
Brdr. Olsen, Assens 1933-36, svendeprøve m. ros
(Assens), svend h. slagtermester Jens Nielsen,
Kbhvn. (8 år), bestyrer h. slagtermestrene Brdr.
Wium (1 år) og Kr. Nüchel (1 år) — begge
Kbhvn., iøvrigt førstemand h. slagtermester Chr.
Andersen, Kbhvn., i kompagni m. svogeren slag
termester Vald. Sloth overtaget slagtermester
Rønde Jacobsen’s forretning Overgade 41, Oden

J. A. Sloth
slagtermester
Fjellerup

se 1946, ophævet kompagniskabet 1948, derefter
videreført forretningen f. egen regning, sidelø
bende overtaget ejendommen Overgade 35, Oden
se m. tilhørende hesteslagterforretning 1956, om
bygget og videreført samme s. hesteslagterfor
retning og udsalg f. fjerkræ.
Adr. Stadionvej 38, Odense.
Firma: Peer Sloth, Slagtermester, Overgade 41
& 35, Odense.

Sloth, Valdemar, slagtermester; f. 13/9 1904 i
Hvidbjerg, Thisted amt, søn af gårdejer Knud
Sloth; g. 7/11 1929 m. Mary S., f. Sloth; udd. v.
landvæsen, i kompagni m. svogeren slagterme
ster Peer Sloth overtaget slagtermester Rønde
Jacobsen’s forretning i Odense 1946, ophævet
kompagniskabet og overtaget slagtermester Sten
gel Hansen’s forretning i Bolbro 1948, flyttet
forretningen — der sideløbende omfatter pølse
mageri — t. egen nyopført ejendom i Bolbro
1952, løst slagterborgerskab.
Adr. Dybdevej 2 A, Bolbro.
Firma: Vald. Sloth, Slagtermester, Dybdevej
2 A, Bolbro.
Smits, Marinus, grosserer; f. 26/7 1925 i Gouda,
Holland, søn af im- og eksportør B. Smits; g.
30/6 1955 m. Dita S., f. Bakker; udvidet realeksm.
m. diplom i sprog og matematik 1940, handels
uddannet m. videregående sproguddannelse i 10
sprog, deltaget i den hollandske modstandskamp,
koncentrationslejrfange 1943-45, ophold bl. a. i
Danmark 1945-47, food buying officer i den engelsk-amerikanske Lewis’ Investment Trust 194753, medindehaver af og adm. direktør i Provision
Import Company, Kbhvn. 1953, eneindehaver af
samme — der omfatter opkøb og eksport af le
vende slagtedyr, flæske- og kødeksport, eksport
af teknisk og spisefedt og eksport af slagteri
affald — s. 1957; cand, oecon et psyk. (Amster
dam frie Universitet) 1951; medl. af best. f.
Privateksportørernes Skibstransport A/S, Kbhvn.
s. 1956.
Adr. Grumstrupvej 1, Gentofte.
Firma: Provision Import Company, Frederiks
gade 19, Kbhvn. K.
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P. O. Sloth
slagtermester
Odense

M. Smits
grosserer
Kbhvn. K.

V. Sloth
slagtermester
Bolbro

Smollerup, Knud Volmer, slagtermester; f. 2/6
1916 i Køge, søn af slagtermester Jens Alfred
Marius Smollerup; g. 3/9 1939 m. Elly Grete S.,
f. Nielsen; udi. på Køge Andels-Svineslagteri,
Køge 1934, bestyrer af nævnte slagteris udsalg v.
Solrød Strand 1943-53, etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Hvidovre 1953.
Adr. Lunagervej 23, Hvidovre pr. Valby.
Firma: K. V. Smollerup, Slagtermester, GI.
Køge Landevej 243, Hvidovre pr. Valby.

Soelberg, Eigil, slagtermester; f. 10/4 1927 i
Sorø, søn af slagtermester Christian Soelberg;
g. m. Lissie S., f. Jensen; udd. i faderens slag
terforretning i Sorø 1942-46, svend i lærevirk
somheden, leder af samme s. 1956.
Firma: Chr. Soelberg & Søn, Slagterforretning,
Sorø.

Soelberg, Eva, slagtermester; f. i Sorø, datter
af aut. vand- og gasmester Valdemar Friis; g.
27/11 1925 m. slagtermester Christian Soelberg
(død 1956); efter ægtefællens død 1956 overtaget og
videreført dennes slagterforretning i Sorø — der
er grundlagt af ægtefællens far slagtermester
Christian Soelberg — m. sønnen Eigil Soelberg
s. leder.
Firma: Chr. Soelberg & Søn, Slagterforret
ning, Sorø.
Soelberg, Julius Harald, slagtermester; f. 5/4
1896 i Sorø, søn af slagtermester Christian Soel
berg; g. 14/5 1924 m. Ingeborg S., f. Schoumann;
udd. h. faderen 1910-14, svend i Helsingør,
Odense, Rudkøbing og Haslev, etabl. sig s. selv
stændig kreaturhandler i Fakse 1919, indehaver
af nuværende slagterforretning i Fakse — der
sideløbende omfatter slagtehus, pølsemageri og
røgeri — s. 1922; medl. af best. f. Østsjællands
Slagtermesterforening, formd. f. samme t. 1945,
næstformd. f. A/S Banken f. Fakse og Omegn,
Fakse.
Adr. Fakse.
Firma: Jul. Soelberg, Slagtermester, Fakse.

J. H. Soelberg
slagtermester
Fakse

Soelberg, Marie, slagtermester; f. på Frdbg.,
datter af snedker O. P. Jensen; g. 16/11 1918 m.
slagtermester Michael Soelberg (død 1955); udd.
s. bogholderske, ansat i skotøjsfirmaet Poul Sø
rensen, Kbhvn., på Rungsted Badehotel, Rung
sted og i manufakturfirmaet Niels Christensen,
Sorø, efter ægtefællens død 1955 overtaget og
videreført dennes slagterforretning i Haslev —
der blev overtaget af ægtefællen 1918 — m. bi
stand af sønnen.
Adr. Jernbanegade 37, Haslev.
Firma: M. Soelberg & Co., Slagterforretning,
Jernbanegade 37, Haslev.

Sommer, Kresten, slagtermester; f. 11/7 1907 i
Mariager, søn af landpostbud Søren Sommer; g.
28/2 1932 m. Gerda S., f. Lundsgaard; udd. i han
del, grundlagt nuværende slagterforretning i Vi
borg 1932, udvidet og moderniseret samme m.
nyt pølsemageri, kogeri og salteri 1950 og 1957;
vareområde: kød og viktualier en detail; sekre
tær og regnskabsfører f. Viborg Slagtermester
forening s. 1947.
Adr. Middagshøj vej 22, Viborg.
Firma: K. Sommer, Slagtermester, Middags
højvej 22, Viborg.

Sommerlund, A„ bestyrer.
Firma: Påskeløkkens Slagterforretning v. H.
Chr. Pedersen, Påskeløkkevej 9, Odense.
Sonnenborg, Otto Valdemar, slagtermester; f.
24/6 1908 i Fåborg, søn af slagtermester, kreatur
handler Otto Sonnenborg; g. 3/11 1934 m. Wan
da S., f. Jørgensen; udd. h. slagtermester Chr.
Hansen, Odense 1923-27, aflagt svendeprøve i
Odense (meget godt og propert udført arbejde),
svend h. slagtermester Nielsen, Tårnborg, Oden
se og h. slagtermester Jensen, Smidstrup v. Fre
dericia, påbegyndt handel fra hestevogn samt
handel m. levende kreaturer i Fåborg og på om
liggende øer 1929, grundlagt slagterforretning i
Hårby 1934, opført nuværende ejendom m. til
hørende pølsemageri i Hårby 1939, driver omfat
tende landhandel; medl. af best. f. Slagter-
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O. V. Sonnenborg
slagtermester
Hårby

S. R. Sonnichsen
slagtermester
Nordby

J. Staugaard
slagtermester
Skodborg J.

N. Staugaard
slagter
Skodborg J.

mesterforeningen f. Assens og Omegn s. 1953;
hobby: jagt og fiskeri.
Adr. Assensvej 3, Hårby.
Firma: V. Sonnenborg, Slagtermester, Assens
vej 3, Hårby.

formd. f. samme, i 2 perioder skuemester f.
foreningen; tilsynsførende i Skodborg Spare
kasse.
Adr. Torvet, Skodborg J.
Firma: Johs. Staugaard, Slagteri & Pølse
mageri, Torvet, Skodborg J.

Sonnichsen, Sunny Refsing, slagtermester; f.
9/7 1930 i Nordby, Fanø, søn af slagtermester
Sophus Sonnichsen; g. 8/11 1953 m. Anna Lise
S., f. Madsen; udd. h. faderen 1945-49, frekven
teret Esbjerg tekniske Skole, svend bl. a. i
Kbhvn. og Kerteminde samt i Esbjerg, løst næ
ringsbrev og overtaget faderens slagterforret
ning i Nordby, Fanø — der omfatter butik og
pølsemageri m. kølerum — 1954.
Adr. Hovedgaden, Nordby, Fanø.
Firma: S. Sonnichsen, Slagterforretning, Ho
vedgaden, Nordby, Fanø.

Staugaard, Niels, slagter; f. 14/2 1927, søn af
slagtermester Johannes Staugaard;* g. 2/10 1953
m. Cathrine S., f. Brink; udd. dels h. slagter
mester Møller, Hoptrup og dels h. faderen 194246, svend bl. a. h. slagtermester Honoré, Frede
ricia, sen. medarbejder i faderens slagterforret
ning i Skodborg.
Firma: Johs. Staugaard, Slagteri & Pølse
mageri, Torvet, Skodborg J.

Stage, B., direktør; f. 17/9 1914 i Kbhvn.; præliminæreksm. 1931, derefter udd. i Aug. Olsen &
Søn A/S, Kødbyen, Kbhvn., daglig leder af
samme s. 1940, adm. direktør 1949; genn. en år
række medl. af best. f. Kødindustriens Fabri
kantforening, medl. af forretningsudvalget f.
samme, suppleant i flæskenoteringsudvalget i
Kød- og Flæskehallen, Kbhvn., formd. f. For
eningen af Forretningsdrivende v. Kbhvn.s Flæskehaller.
Adr. Lyngbyvej 220 A, Hellerup.
Firma: Aug. Olsen & Søn A/S, Flæsketorvet
12-20, Kødbyen, Kbhvn. V.

Stagsted, Kr., stadsdyrlæge.
Adr. Hjørring.

Staugaard, Johannes, slagtermester; f. 15/5
1904 i Kbhvn.; g. 6/7 1925 m. Maren S., f. Lund;
udd. h. slagtermester Boysen, Holsted By 192024, svend h. slagtermester Boysen, Vejen, løst
næringsbrev og etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Skodborg 1925, opført nuværende ejen
dom m. slagterbutik, pølsemageri og slagtehus i
Skodborg 1933, genn. årene ombygget og moder
niseret forretningen; genn. ca. 20 år medl. af best,
f. Sydjydsk Slagtermesterforening, i 1 periode

Steffensen, J., fabrikant.
Firma: J. Steffensen’s Fabrikker, Kødbyen,
Kbhvn. V.

Steinbrenner, Carl Emil, direktør; f. 21/2 1909
i Arhus, søn af kabelmester Fritz Eduard Stein
brenner; g. 18/4 1936 m. Alice S., f. Hansen;
realeksm. (Arhus Katedralskole) 1925, udd. i
handel i A/S H. C. Jaster, Arhus 1925-27, fre
kventeret Den jydske Handelshøjskole, Arhus
1927-28, sekondløjtnant 1935, studie- og arbejds
ophold i Skotland og England 1931 og i Ham
burg 1932-33, ansat i nuværende virksomhed i
Arhus 1933, sen. direktør i samme — der om
fatter fabrikation af konserves, nedfrysning af
kød, flæsk og slagteriaffald og talgsmelteri samt
eksport af konserves, kød, flæsk og slagteri
produkter, fedt og talg; medl. af best. f. Kød
industriens Fabrikantforening.
Adr. Ahornvej 7, Risskov.
Firma: Viggo Østergaard A/S, Eksport af
Slagteriprodukter, Jægergårdsgade 152, Arhus.

Stensbøl, Helge, prokurist; f. 18/3 1916 i Kbhvn.,
søn af hørkræmmer William Stensbøl; g. 8/2 1942
m. Inge S., f. Sønnergaard; udd. i kolonial 1932
-35, kolonialkommis og dekoratør 1935-37, af
tjent værnepligt 1937-41, militærflyver s. 1938,
forvalter i nuværende virksomhed i Alborg 1941,
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direktør
Arhus

K. Sternberg
slagtermester
Haderslev

H. Stensbøl
prokurist
Alborg

forretningsfører 1945, prokurist 1947; virksom
hedens virkeområde: fabrikation af salater,
fiskefars, fiskefileter og fiskefrikadeller samt
hørkram en gros.
Adr. Evasvej 3, Ålborg.
Firma: B. Bech’s Salatfabrik A/S, Annebergvej 14, Ålborg.
Sternberg, karl, slagtermester; f. 17/12 1920 i
Vamdrup, Ribe amt, søn af kreaturhandler Karl
Sternberg; g. 17/4 1947 m. Anna Marie S., f. Fre
deriksen; udd. h. slagtermester Raben, Vam
drup 1934-38, frekventeret Vamdrup tekniske
Skole, svend bl. a. i Holsted og Varde samt h.
slagtermester Hans Nielsen, Haderslev, løst næ
ringsbrev og forpagtet nuværende slagterfor
retning i Haderslev — der omfatter moderne
butik og pølsemageri — 1950; kasserer i Haders
lev og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Christiansfel'dlvej 44, Haderslev.
Firma: Karl Sternberg, Slagtermester, Store
gade 28, Haderslev.

Stie, Ejnar, slagtermester; f. 18/8 1911 i Mø
borg sogn, Ringkøbing amt, søn af landmand
Niels Christian Stie; g. 27/8 1939 m. Grethe S., f.
Drøgemiiller; udd. h. slagtermestrene Svend
Christensen, Skive og Johs. Petersen, Spentrup
1927-32, svend h. slagtermestrene Vald. Hansen,
Hvidovre og Stærmose, Kødbyen, Kbhvn., for
pagtet slagtermester Vald. Hansen’s forretning i
Hvidovre 1936, overtaget samme 1938.
Adr. Kirkebroen 5, Hvidovre pr. Valby.
Firma: Stie’s Slagter- & Viktualieforretning,
Hvidovrevej 138, Hvidovre pr. Valby.

Stieper, Daniel Ludvig, slagtermester; f. 25/11
1900 på Frdbg., søn af slagtermester Ludvig
Stieper; g. 28/10 1928 m. Ebba Louise S., f. Jen
sen; overtaget faderens forretning i Vanløse —
der er grundlagt 1926 — 1927.
Adr. Hoffmeyersvej 49, Kbhvn. F.
Firma: Daniel Stieper, Slagtermester, Jern
bane Allé 53, Vanløse.

E. Stie
slagtermester
Hvidovre

Stiller, Poul Erik, slagtermester; f. 24/4 1926 i
Sindal, Hjørring amt, søn af slagtermester Laur.
Hannibal Stiller; g. 7/11 1948 m. Ruth S., f.
Petersen; udd. h. faderen 1941-45, svend bl. a. h.
slagtermestrene Brdr. Zøllner, Kbhvn. og h.
slagtermester Boesen, Kbhvn., kompagnon h.
faderen 1948-53, overtaget slagtermester Sigv.
Henningsen’s forretning i Helsingør 1953.
Adr. Stjernegade 9, Helsingør.
Firma: Stiller, Slagterforretning, Stjernegade
9, Helsingør.

Stokholm, Jens Christensen, slagtermester; f.
12/8 1907 i Hvidbjerg, Thy, søn af slagtermester
Viktor Stokholm; g. 29/9 1929 m. Dagmar S., f.
Rokkjær; udd. i faderens slagterforretning i
Hvidbjerg, svend på Hjerm Eksportslagteri,
Hjerm 1926, overtaget lærevirksomheden — der
sideløbende omfatter slagteri — 1929; skue
mester f. Sydthy Slagtermesterforening s. 1951.
Adr. Hvidbjerg, Thy.
Firma: Jens Stokholm, Slagtermester, Hvid
bjerg, Thy.
Stokholm, Tage, slagtermester; f. 16/9 1916 i
Hvidbjerg, Thisted amt, søn af fhv. slagter
mester Viktor Stokholm; g. 1/9 1946 m. Birthe
S., f. Christensen; udd. h. slagtermester J.
Stokholm, Hvidbjerg 1931-35, svendebrev 1935,
svend 1935-45, bestyrer af Herning Svineslagte
ris udsalg, Herning 1945-50, overtaget slagter
forretning i Roslev 1950, overtaget nuværende
slagterforretning i Løgstør — der er grundlagt
1933 og sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1954; vareområde: kød og
viktualier en detail fra butik og vogn.
Adr. Torvegade 9, Løgstør.
Firma: T. Stokholm, Slagterforretning, Torve
gade 9, Løgstør.
Stokholm, Viktor, slagtermester; f. 25/3 1881 i
Hvidbjerg, Thy, søn af trikotagehandler Jens
Christensen Stokholm; g. 11/11 1902 m. Petrea
S., f. Jensen; udi. h. slagtermester P. Agerholm,
Thisted 1899, svend h. slagtermester J. C. Dide-
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D. L. Stieper
slagtermester
Vanløse

J. C. Stokholm
slagtermester
Hvidbjerg

P. E. Stiller
slagtermester
Helsingør

richsen, Hjerm Eksportslagteri, Hjerm, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Hvidbjerg 1903,
afhændet forretningen t. sønnen Jens Christen
sen Stokholm 1929; æresmedl. af Sydthy Slagter
mesterforening s. 1953.
Adr. Hvidbjerg, Thy.
Stoltze, Anders Egon, slagtermester; f. 13/5
1908 i Kbhvn., søn af købmand Christian Fr.
Stoltze; g. 4/6 1933 m. Vera S., f. Frederiksen;
udd. h. slagtermester Weidanz, Kbhvn., svend h.
slagtermester H. Poulsen, Kbhvn., drevet slag
terforretning i Kbhvn. 1939-54, overtaget nuvæ
rende slagterforretning i Ringsted 1954.
Adr. Roskildevej 70, Ringsted.
Firma: Benløse Rundings Kødudsalg, Roskil
devej 70, Ringsted.
Stolzenbach, Harald Th., eksportør, slagter
mester; f. 14/8 1909 i Veflinge sogn, Odense
amt, søn af slagtermester Marius Stolzenbach;
g. 2/6 1933 m. Valborg S., f. Knudsen; udd. i
faderens en gros forretning i Odense 1923-27, af
lagt svendeprøve i Odense (godt og propert ud
ført arbejde), kreaturopkøber i Jylland f. fade
rens firma, u. verdenskrig 2 drevet betydelig
handel m. eksport- og slagteheste, efter ratione
ringens ophør påbegyndt eksportforretning f.
egen regning, sideløbende medindehaver af fa
miliefirmaet — der omfatter en gros forretning.
Adr. Aholm pr. Villestofte.
Firma: H. Stolzenbach, Eksportør, Aholm pr.
Villestofte og M. Stolzenbach & Søn, Slagter
mestre, Rugårdsvej 60, Odense.

Stolzenbach, Karl, slagtermester; f. 26/3 1918 i
Morud, Odense amt, søn af slagtermester Marius
Stolzenbach; g. 27/4 1940 m. Inga S., f. Ander
sen; udd. i faderens en gros og eksportforret
ning i Odense 1932-36, aflagt svendeprøve i
Odense (godt og propert udført arbejde), svend
i lærevirksomheden t. 1947, derefter drevet selv
stændig handel, påny indtrådt i faderens virk
somhed s. medarbejder i en gros forretningen
1951.

V. Stokholm
slagtermester
Hvidbjerg

Adr. Ærøgade 48, Odense.
Firma: M. Stolzenbach & Søn, Slagtermestre,
Rugårdsvej 60, Odense.

Stolzenbach, Marius, slagtermester; f. 18/7
1883 i Odense, søn af murermester Julius Fer
dinand Stolzenbach; g. 1903 m. Marie S., f.
Nielsen; udd. dels h. slagtermester Busch, Oden
se 1897-1900 og dels h. slagtermester Henning
sen, Odense 1900-1901, aflagt svendeprøve i
Odense (godt og propert udført arbejde), grund
lagt selvstændig en gros og eksportforretning i
Stillebæk pr. Veflinge 1903, drevet kreaturhan
del og opkøb bl. a. på alle jydske markeder,
flyttet virksomheden — der omfatter en gros og
eksportforretning — t. Odense 1919, optaget
sønnen slagtermester Harald Th. Stolzenbach s.
medarbejder i eksportforretningen og sønnen
slagtermester Karl Stolzenbach s. medarbejder i
en gros forretningen; medl. af best. f. Odense
Slagterlaug 1936-43, æresmedl. af samme s. 1953,
genn. 25 år medl. af best. f. Slagtermestrenes
Assurancekasse, Odense, medl. af best. f. Slag
termestrenes Tarmforening, Odense s. 1926,
skuemester i Odense.
Adr. Aløkkehaven 14, Odense.
Firma: M. Stolzenbach & Søn, Slagtermestre,
Rugårdsvej 60, Odense.

Storgaard, Morten, direktør; f. 11/11 1903 i
Hinge, Viborg amt, søn af gårdejer Søren Peter
Storgaard; g. 25/5 1930 m. Elfrida S., f. Mathia
sen; realeksm. (Kjellerup Mellem- og Realskole)
1918, ansat på Løgstør Andels-Svineslagteri,
Løgstør 1920-33, bogholder på samme 1928-33,
studie- og arbejdsophold i England 1927-28,
grundlagt Arhus Flæskehal, Arhus 1933, omdan
net samme t. aktieselskab 1942; virksomhedens
virkeområde: fabrikation og en gros salg af pøl
ser, pålægsvarer og kødkonserves t. hjemme
markedet og eksport, slagtning t. hjemmemar
kedet og eksport, en gros salg af kød, flæsk og
slagteriprodukter og eksport af levende slagte
kvæg, saltet oksekød og grisetæer m. v. i tøn
der; leverandør t. en række pølsevogne i jyd
ske og fynske byer; firmaets produkter tilkendt
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H. T. Stolzenbach
eksportør, slagtermester
Odense

M. Stolzenbach
slagtermester
Odense

O. Strandbech
slagtermester
Randers

guldmedaille og højeste anerkendelse v. lands
udstillingen Dansk Kogekunst 1950; medl. af
best. f. Århus Slagtermesterforening, medl. af
sammes byggefond og juleglæde; medstifter af
Dansk Eksportør- og Kødgrossistforening, for
md. f. samme t. 1955; medl. af Provinshandelskammeret’s eksportudvalg.
Adr. Vestergårdsgade 24, Århus.
Firma: A/S Århus Flæskehal, Jægergårdsgade
152, Århus.

Storm, Alfred, slagtermester; f. 4/3 1891 i
Odense, søn af arbejdsmand Rasmus Hansen
Storm; g. 27/11 1920 m. Mary S., f. Hansen;
grundlagt nuværende slagter- og viktualiefor
retning i Dalum — der sideløbende omfatter
pølsemageri — 1932.
Adr. Dalumvej 6, Fruens Bøge.
Firma: Alfred Storm, Slagter- & Viktualiefor
retning, Dalumvej 6, Fruens Bøge.
Storm, Povl Villy, slagtermester; f. 20/11 1922 i
Fruens Bøge, Odense amt, søn af slagtermester
Alfred Storm; g. 7/12 1947 m. Norma S., f. Pe
dersen; udd. h. pølsefabrikant Niels Johansen,
Odense 1936-40, frekventeret Teknologisk Insti
tufs fagkursus, Kbhvn. 1944, iøvrigt frekvente
ret lærerkursus i Århus, svend h. slagtermester
Urban Sørensen, Nyborg og i A/S J. D. Koopmann’s Svineslagteri, Odense, medarbejder i
faderens slagter- og viktualieforretning i Dalum
— der sideløbende omfatter pølsemageri — s.
1946; lærer v. Odense tekniske Skole’s slagter
fagklasse s. 1954.
Adr. Ingolfs Allé 1, Fruens Bøge.
Firma: Alfred Storm, Slagter- & Viktualie
forretning, Dalumvej 6, Fruens Bøge.
Strandbech, Olaves, slagtermester; f. 15/10
1909 i Randers, søn af arbejdsmand Christian
Marius Strandbech; g. 13/7 1940 m. Signe S., f.
Svendsen; udd. dels h. slagtermester J. A. Hyemøller, Ålborg og dels h. slagtermester Carl
Gjedsted, Randers 1923-27, svend 1927-40, over
taget nuværende slagterforretning i Randers —
der er grundlagt 1932 og sideløbende omfatter

N. Strandbygaard
slagtermester
Aulum

pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1940;
vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Hadsundvej 56, Randers.
Firma: O. Strandbech, Hadsundvejens Kød
udsalg, Hadsundvej 56, Randers.

Strandbygaard, Niels, slagtermester; f. 15/10
1905 i Skjern, Ringkøbing amt, søn af kreatur
handler Christian Nielsen; g. 11/10 1946 m. Mar
grethe S., f. Aaby; udd. h. slagtermester Gun
dersen, Esbjerg 1922-26, frekventeret Teknolo
gisk Institut, Kbhvn., svend bl. a. h. slagter
mester Mikkelsen, Frørup, Fyn, sen. butikssvend
h. slagtermester frk. Friis, Holte, drevet slag
terforretning i Videbæk i kompagni m. slagter
mester Anton Hansen 1933-43, overtaget nuvæ
rende slagterforretning i Aulum — der omfatter
butik, pølsemageri og slagtehus — 1943, genn.
årene ombygget og moderniseret samme.
Adr. Danmarksgade 52, Aulum.
Firma: Niels Strandbygaard, Slagterforretning,
Danmarksgade 52, Aulum.

Stryhn, Niels Oluf, slagtermester; f. 11/2 1905
i Fensmark, Præstø amt, søn af trikotagehand
ler Søren Stryhn; g. 10/5 1936 m. Kamma S., f.
Nielsen; udd. i firmaet J. Steffensen, Kødbyen,
Kbhvn., ansat i lærevirksomheden 1927-37, her
under salgschauffør 1932-37, etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Valby 1935, grundlagt
filial Hvidovrevej 277, Hvidovre pr. Valby 1952,
iøvrigt kreaturkommissionær i Kødbyen, Kbhvn.
1953-56.
Adr. Toftegårds Allé 19, Kbhvn. Valby.
Firma: Oluf Stryhn, Slagtermester, Tofte
gårds Allé 19, Kbhvn. Valby.
Strøm, Aage, slagtermester; f. 9/3 1922 i
Vesterø, Læsø, søn af gårdejer Theodor Chri
stensen; g. 29/6 1947 m. Signe S., f. Jensen; udd.
i handel, etabl. sig s. selvstændig slagtermester
1946; sekretær i Frederikshavn og Omegns Slag
termesterforening s. 1952.
Adr. Birkehøj, Frederikshavn.
Firma: Aa. Strøm, Slagtermester, Vesterport,
Frederikshavn.
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slagtermester
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Stæhr, Henrik, eksportør; f. 1/10 1923 på
Frdbg., Søn af kreaturkommissionær Eduard
Stæhr; g. 15/5 1948 m. Margit Gunver S., f.
Haagensen; udd. h. slagtermestrene H. C. Lar
sen, Nykøbing S. og Sophus Arildsen’s Eftf.,
Kbhvn. 1938-42, svendeprøve 1942, ansat i A/S S.
Houlberg, Kødbyen, Kbhvn., videreudd. h. eks
portør Parelius, Åbenrå, deltaget i opkøb af
kreaturer f. landbrugsministeriers kødforsy
ningsudvalg, forretningsbestyrer h. slagter
mester Vilh. Hansen, GI. Kongevej, Frdbg. 1944,
medindehaver af faderens kommissionsforret
ning i Kødbyen, Kbhvn. 1945, eneindehaver af
samme — der er grundlagt 1915 og s. 1947 væ
sentlig omfatter eksport af kød, slagteriaffald,
tarme og landbrugsvarer — efter moderens død
1951.
Adr. Carit Etlars Vej 10, Kbhvn. V.
Firma: Eduard Stæhr, Eksportforretning,
Flæskehallen 9, Kødbyen, Kbhvn. V.
Suhl, Poul Gerhardt, slagtermester; f. 7/4 1923
i Nykøbing M., søn af cigarmager Henning Fre
derik Johannes Suhl; g. 11/8 1946 m. Sonja El
vira S., f. Poulsen; udi. h. slagtermester A. P.
Andersen, Nykøbing M. 1941, svend h. lære
mesteren, etabl. sig s. selvstændig slagtermester
i Nykøbing M. 1946.
Adr. Grønnegade 18, Nykøbing M.
Firma: Poul Suhl, Slagterforretning, Grønne
gade 18, Nykøbing M.
Sund, Aage Leon, slagtermester; f. 23/6 1920 i
Vejle, søn af papirarbejder Alfred Sund; g. 1947
m. Erna S., f. Jepsen; udd. h. slagtermester
Erik Jensen, Vejle 1935-39, svendeprøve m. ud
mærkelse (Vejle), svend bl. a. i A.S.K.s udsalg,
Fredericia og i firmaet P. Petersen & Søn, Fre
dericia, bestyrer af Vejle & Omegns AndelsSvineslagteri’s udsalg, Vejle 1948, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Mølholm pr. Vejle
1950, overtaget slagtermester Sv. Hansen’s for
retning i Vejle 1951.
Adr. Svendsgade 47, Vejle.
Firma: Aage Sund, Slagtermester, Vardevej
21, Vejle.

P. G. Suhl
slagtermester
Nykøbing M.

Sund, Arne, slagtermester; f. 30/1 1929 i Vejle,
søn af papirarbejder Alfred Sund; g. 6/10 1952
m. Tonny S., f. Jensen; udd. h. slagtermester
Carl Pedersen, Vejle 1944-48, frekventeret Vejle
tekniske Skole, svend bl. a. på Vejle AndelsSvineslagteri, Vejle, i A/S S. Houlberg, Kbhvn.
og h. broderen slagtermester Aage Sund, Vejle,
bestyrer af nuværende slagterforretning i Her
ning 1954-55, løst næringsbrev og overtaget sam
me 1955, genn. årene moderniseret forretningen.
Adr. GI. Kirkevej 45, Herning.
Firma: Vestervangs Kødforsyning v. A. Sund,
GI. Kirkevej 45, Herning.
Sundbøl, Sigvard, slagtermester; f. 10/12 1921
i Skrillinge, Odense amt, søn af husmand Ma
rinus Nielsen; g. 11/7 1948 m. Esther S., f. Han
sen; udd. v. landvæsen, udd. s. slagter h. slag
termester Carl Lund, Kauslunde 1939-43, aflagt
svendeprøve i Kauslunde (meget godt og propert
udført arbejde), frekventeret Teknologisk Insti
tut, Kbhvn. 1948, svend bl. a. h. slagtermestrene
Sørensen, Hammerum og Dahlsgaard Jensen,
Århus, fængselsbetjent 1946-48, overtaget slagter
mester Peter Andersen’s forretning i Harndrup
— der sideløbende omfatter slagtehus og pølse
mageri samt »kødtur« — 1948, genn. årene om
bygget og moderniseret forretningen; revisor i
Slagtermesterforeningen f. Middelfart og Omegn;
medl. af best. f. Harndrup Borgerforening s.
1955.
Adr. Harndrup.
Firma: Harndrup Slagterforretning v. S. Sund
bøl, Harndrup.

Svane, Knud August, slagtermester; f. 20/2
1913 i Kbhvn., søn af snedkermester August Pe
ter Frode Svane; g. 2/12 1933 m. Tove S., f. Han
sen; udd. i firmaet J. Steffensen, Kødbyen,
Kbhvn., svendeprøve m. højeste udmærkelse, an
sat i lærevirksomheden 1927-45, derefter forpag
ter af slagtermester Peter Jacobsen’s forretning
i Hvidovre, grundlagt nuværende slagterforret
ning i Hvidovre 1945.
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Adr. Gl. Køge Landevej 251 B, Hvidovre pr.
Valby.
Firma: Knud Svane, Slagtermester, Neergårds
Allé 5, Hvidovre pr. Valby.
Svane-Larsen, Erik, formand; f. 4/5 1908 i
Høje Tåstrup sogn, Kbhvn.s amt, søn af sko
magermester Jacob Larsen; g. 20/1 1929 m. Else
S.-L., f. Madsen; slagterlærling h. slagter Chr.
Jensen, Hedehusene og sen. pølsemagerlærling i
firmaet J. Steffensen, Kbhvn. 1922, svendeprøve
s. pølsemager 1926, derefter pølsemager i lære
virksomheden, tillidsmand i samme s. 1929, an
sat i H.B.s fedevarefabrik, Kbhvn. 1932, i fir
maet S. Houlberg, Kbhvn. 1933 og i firmaet J.
Steffensen, Kbhvn. 1933-43; medl. af best. f.
Dansk Slagteriarbejderforbund’s Kbhvn.s Afd.
1933, næstformd. i samme 1937-40, formd. f. afd.
s. 1943; medl. af hovedbest. f. Dansk Slagteri
arbejder Forbund 1945, till. medl. af forbundets
forretningsudvalg s. 1946; formd. f. Kbhvn.s
slagtersvende v. slagteriarbejdernes og slagter
svendenes sammenslutning i een afd. 1955; skue
mester f. pølsemagerlærlingene i Kbhvn. s. 1943.
Adr. Bogholder Allé 66, Vanløse.
Organisation: Dansk Slagteriarbejderforbund’s
Kbhvn.s Afd., Alhambravej 7, Kbhvn. V.

Svangren, Gösta, slagtermester; f. 14/11 1908 i
Vejle, søn af skræddermester Per Monsson Svan
gren; g. 3/11 1935 m. Edith S., f. Thomsen; udd.
h. slagtermester Ejnar Andersen, Vejle 1923-27,
frekventeret Vejle tekniske Skole og Teknologisk
Institut, Kbhvn., svend bl. a. h. slagtermestrene
Vald. Jensen (i 2 perioder) og Jens Jensen, Hol
stebro (17 år), løst næringsbrev og etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Holstebro 1949; medl.
af best. f. Holstebro Slagtermesterforening.
Adr. Skovbakken 5, Holstebro.
Firma: Østerbrogades Slagterforretning v.
Gösta Svangren, Østerbrogade 51, Holstebro.

Svare, Axel, slagtermester; f. 2/8 1910 i Korsør,
søn af slagtermester Rudolf Svare; g. 7/4 1955
m. Sonja S., f. From; udd. h. slagtermester Chr.
Johansen, Vemmelev 1926-30, svend i Fredericia

G. Svangren
slagtermester
Holstebro

og Kbhvn. samt i faderens slagterforretning i
Korsør, overtaget sidstnævnte — der er grund
lagt af farfaderen 1851 — efter faderens død
1940; formd. f. Korsør og Omegns Slagtermester
forening, medl. af hovedbest. f. Danske Slagter
mestres Landsforening 1946-52.
Adr. Algade 28, Korsør.
Firma: A. Svare, Slagtermester, Algade 28,
Korsør.

Svare, Povl Johannes, kontorchef; f. 9/9 1899 i
Korsør, søn af slagtermester Rudolf Svare; g.
20/5 1934 m. Karen S., f. Jacobsen; realeksm.
1915, H.D. 1926, ansat i skibsmæglerfirmaet P.
Jørgensen & Co., Korsør 1915-20, ansat i søfor
sikringsselskabet Reassuranceforeningen 1920-28,
ansat i akkvisitionsafdelingen i Forsikrings-Ak
tieselskabet »Nye Danske af 1864« og »Danmark«
1928-32, ansat på De samvirkende danske Andels
slagteriers Fælleskontor, Kbhvn. s. leder af an
delsslagteriernes brand-, sø- og ulykkesforsikrin
ger samt eksportafdelingen s. 1933, fuldmægtig
1941, kontorchef 1947; dekoration: R.
Adr. Bülowsvej 40, Kbhvn. V.
Organisation: De samvirkende danske Andels
slagteriers Fælleskontor, Axelborg, Kbhvn. V.
Sveidahl, Martin, slagtermester; f. 20/8 1918 i
Måbjerg, Ringkøbing amt, søn af fhv. gårdejer
Niels Sveidahl; g. 13/10 1943 m. Erna S., f.
Laugesen; udd. dels h. slagtermester Mathias
Lind, Holstebro og dels h. slagtermester Jens
Jensen, Holstebro 1932-36, frekventeret Holstebro
tekniske Skole, svend h. slagtermester Jens Jen
sen, Holstebro og på Holstebro off. Slagtehus,
Holstebro, overtaget nuværende slagterforret
ning i Aulum — der omfatter butik, pølsemageri
og slagtehus — 1946, genn. årene ombygget og
moderniseret samme.
Adr. Kirkegade 3, Aulum.
Firma: Martin Sveidahl, Slagterforretning,
Kirkegade 3, Aulum.

Svendsen, Albinus Martinus, slagtermester; f.
29/11 1898 i Visborg sogn, Alborg amt, søn af
slagtermester Peder Valdemar Svendsen; g. 14/4

670

A. Svare
slagtermester
Korsør

M. Sveidahl
slagtermester
Aulum

P. J. Svare
kontorchef
Kbhvn. V.

1931 m. Marie Emilie S., f. Nielsen; udd. h.
slagtermester Emil Hansen, Odense 1913-17,
svend 1917-20, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester m. salg fra slagtehus og vogn i Hadsund
1920, grundlagt nuværende slagterforretning m.
tilhørende pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri
i egen nyopført forretningsejendom i Hadsund
1954; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Østergade 33, Hadsund.
Firma: A. Svendsen, Slagtermester, Østergade
33, Hadsund.

Svendsen, Henning, slagtermester; f. 16/5 1925
i Fakse Ladeplads, Præstø amt, søn af slagter
mester Henrik Svendsen; g. 23/2 1957 m. Grethe
S., f. Isaksen; udd. dels h. faderen og dels h.
slagtermester Mich. Soelberg, Haslev 1941-45,
medarbejder i faderens slagterforretning i Fakse
Ladeplads s. 1947; medl. af best. f. Fakse Lade
plads Borger- og Håndværkerforening.
Adr. Fakse Ladeplads.
Firma: H. Svendsen, Slagtermester, Fakse
Ladeplads.
Svendsen, Henrik, slagtermester; f. 27/1 1896 i
Fakse Ladeplads, Præstø amt, søn af slagter
mester Fr. Svendsen; g. 24/8 1924 m. Klara S.,
f. Christensen; udd. dels h. faderen og dels h.
slagtermester Fr. Petersen, Haslev, svendebrev
1914, svend h. læremesteren i Haslev samt i
faderens slagterforretning i Fakse Ladeplads,
overtaget sidstnævnte — der sideløbende omfat
ter pølsemageri, røgeri og landbrug — 1922; tidl.
næstformd. i Østsjællands Slagtermesterforening,
medl. af Hylleholt sogneråd s. 1953, næstformd.
f. A/S Fakse Ladeplads Bank, Fakse Ladeplads,
tidl. formd. f. Fakse Ladeplads Borger- og Hånd
værkerforening (25 år), f. Fakse Ladeplads Vand
værk og f. Fakse Ladeplads tekniske Skole.
Adr. Fakse Ladeplads.
Firma: H. Svendsen, Slagtermester, Fakse
Ladeplads.
Svendsen, Jens Gerhard, slagtermester; f. 24/3
1919 i Køge, søn af slagtermester Peter Svend

H. Svendsen
slagtermester
Fakse Ladeplads

sen; g. 19/9 1943 m. Inge S., f. Ambus; udd. h.
faderen 1934-38, svend i Neksø og Vordingborg,
medhjælper i faderens slagterforretning i Køge,
medindehaver af samme s. 1948.
Adr. Kirkestræde 29, Køge.
Firma: Peter Svendsen & Søn, Slagterforret
ning, Kirkestræde 29, Køge.

Svendsen, Peter, slagtermester; f. 26/7 1888 i
Køge, søn af slagtermester Gustav Svendsen; g.
10/10 1917 m. Sofie S., f. Pedersen; udd. i fade
rens slagterforretning i Køge 1902-06, efter fade
rens død medhjælper i samme, overtaget forret
ningen — der er grundlagt 1886 — 1917; formd. f.
Køge og Omegns Slagtermesterforening s. 1921.
Adr. Stormøllevej 64, Køge.
Firma: Peter Svendsen & Søn, Slagterforret
ning, Kirkestræde 29, Køge.
Søgaard, Niels Ove, slagtermester; f. 5/5 1911
i Randers, søn af hestehandler Christian Sø
gaard; g. 20/5 1957 m. Ella S., f. Rasmussen; udi.
s. hesteslagter 1927, overtaget nuværende slag
terforretning i Randers — der er grundlagt af
faderen 1923 og sideløbende omfatter pølsema
geri, røgeri, kogeri og salteri — 1937; vareom
råde: kød — herunder hestekød — og viktualier
en detail.
Adr. Brødregade 32, Randers.
Firma: N. O. Søgaard, Slagtermester, Brødre
gade 32, Randers.

Søholt, Viggo H., direktør; f. 12/10 1896 i Søholt, Hjørring amt, søn af købmand I. C. Han
sen Søholt; g. 10/12 1950 m. Ella S., f. Hansen;
udd. på andelsslagterierne i Nørresundby og Års
samt i engelske baconfirmaer i London og Man
chester, direktør f. Hillerød Andelsslagteri, Hil
lerød s. 1934; medl. af best. f. Konservesfabrik
ken D.A.K., Roskilde og f. Medicinalfabrikken
R.M.C., Roskilde.
Adr. Birkehuset, Gadevang pr. Hillerød.
Firma: Hillerød Andelsslagteri, Hillerød.
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Sønderborg, Svend Aage, vognmand; medinde
haver af Holstebro Fjerkræslagteri I/S, Holste
bro.
Firma: Holstebro Fjerkræslagteri I/S, Lemvigvej 38, Holstebro.
Sønderby, Asger, slagtermester; f. 7/5 1915 i
Nørre Omme, Ringkøbing amt, søn af slagter
mester Thomas Jensen; g. 11/6 1939 m. Vita S.,
f. Jensen; udd. h. slagtermester Johan Christen
sen, Vildbjerg 1930-34, svendebrev 1934, svend
1934-40, svend h. slagtermester A. Aagaard Jen
sen, Silkeborg 1940-52, etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Silkeborg 1952, overtaget nuvæ
rende slagterforretning i Silkeborg — der side
løbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri — 1957; vareområde: kød og viktualier en
detail.
Adr. Almindsøvej 22, Silkeborg.
Firma: A. Sønderby, Slagter, Søndergade 36,
Silkeborg.

V. H. Søholt
direktør
Hillerød

m. broderen slagtermester Gunner Søndergaard
overtaget broderen slagtermester Niels Søndergaard’s forretning i Kbhvn. 1951, flyttet forret
ningen t. nuværende adresse i Brønshøj 1953,
driver sideløbende fabrikation af fedevarer en
gros; speciale: rullepølse og kødpølse.
Adr. Kobbelvænget 27, Brønshøj.
Firma: Brdr. Søndergaard, Slagterforretning,
Voldparken 1, Brønshøj.

Sønnichsen, Andreas, slagtermester; f. 28/3
1915 i Højer, Tønder amt, søn af slagtermester
Sønnich Sønnichsen; g. 14/1 1944 m. Regina Ma
rie S., f. Hahn; udd. h. slagtermester Edlef Ho
strup, Tønder 1930-34, frekventeret Tønder tek
niske Skole, svend bl. a. på Konservesfabrikken
D.A.K., Roskilde og i Tyskland (4 år), løst næ
ringsbrev og overtaget nuværende slagterforret
ning i Højer — der har været i familiens eje i
ca. 200 år — 1944.
Adr. Skolegade, Højer.
Firma: Andreas Sønnichsen, Slagterforretning,
Skolegade, Højer.

Søndergaard, Gunner, slagtermester; f. 20/11
1931 i Aså, Hjørring amt, søn af slagtermester
Søren Søndergaard; g. 14/3 1954 m. Ellen S., f.
Møller Svoldgaard; udd. dels h. faderen og dels
h. slagtermester Baltzer Jensen, Kirke-Såby pr.
Hvalsø, udi. 1949, derefter svend h. broderen
slagtermester Niels Søndergaard, Kbhvn., i kom
pagni m. broderen slagtermester Johannes Chri
stian Søndergaard overtaget sidstnævntes forret
ning 1951, flyttet forretningen t. nuværende
adresse i Brønshøj 1953, driver sideløbende
fabrikation af fedevarer en gros; speciale: rulle
pølse og kødpølse.
Adr. Voldparken 14, Brønshøj.
Firma: Brdr. Søndergaard, Slagterforretning,
Voldparken 1, Brønshøj.

Sønnichsen, Carl, slagtermester; f. 11/11 1911
i Tønder, søn af kreaturhandler, eksportør Carl
Sønnichsen; g. 10/12 1932 m. Gerda S., f. Niel
sen; udd. dels h. slagtermester Laudan, Rinke
næs 1925-28 og dels h. slagtermester Brøtzmann,
Tønder 1928-29, frekventeret Tønder tekniske
Skole, svend bl. a. på Åbenrå Slagteri, Åbenrå
(7 år), løst næringsbrev og etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Tønder 1937, genn. årene
ombygget og moderniseret forretningen — der
omfatter butik og pølsemageri.
Adr. Spikergade 20, Tønder.
Firma: Carl Sønnichsen, Slagtermester, Spi
kergade 20, Tønder.

Søndergaard, Johannes Christian, slagterme
ster; f. 15/2 1929 i Aså, Hjørring amt, søn af
slagtermester Søren Søndergaard; g. 23/2 1952
m. Lilian S., f. Eilers; udi. h. slagtermester Jens
Helmer Christensen, Dronninglund 1947, ansat
på Värnamo Slagteri, Sverige (1 år), i kompagni

Sørensen, Aage Eigil Lindhardt, slagtermester;
f. 1/5 1915 i Nørager, Randers amt, søn af slag
termester Elias Sørensen; g. 14/9 1941 m. Anna
S., f. Elgaard; overtaget nuværende slagterfor
retning i Vivild — der sideløbende omfatter
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1948;
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vareområde: kød og viktualier en detail fra bu
tik og vogn.
Adr. Vivild.
Firma: Eigil Lindhardt Sørensen, Slagterfor
retning, Vivild.

Sørensen, Aage Ingvald, slagtermester; f. 25/2
1916 i Pedersborg, Sorø amt, søn af gårdejer
Johannes Sørensen; g. 9/2 1940 m. Karen S., f.
Petersen; udd. h. slagtermestrene Sv. Eriksen,
Slagelse, Frits Trebbien, Gørlev og Johs. Peter
sen, Slagelse, svendebrev 1936, svend h. slagter
mestrene Rudolph Svare, Korsør og Johs. Pe
tersen & Søn, Slagelse, overtaget slagter Rs.
Jensen’s forretning i Slagelse 1938; medl. af best,
f. Slagelse og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Smedegade 4, Slagelse.
Firma: Aage Sørensen, Slagtermester, Smede
gade 4, Slagelse.
Sørensen, Aksel Theodor, slagtermester; f. 23/8
1898 i Kristrup sogn, Randers amt, søn af hus
ejer Niels Sørensen; g. 11/5 1924 m. Fanny S.,
f. Hansen; udd. h. slagtermester Marius Hen
ningsen, Randers, svend h. slagtermester Niels
Kastrup, Randers og h. slagtermester Carl Wulff,
Kbhvn., svend h. slagtermester Chr. Sørensen,
Valby s. 1924, overtaget sidstnævntes forretning
1938.
Adr. Vigerslev Allé 122, Kbhvn. Valby.
Firma: A. Sørensen, Slagtermester, Vigerslev
Allé 122, Kbhvn. Valby.
Sørensen, Albert, slagtermester; medl. af best,
f. Alborg og Nørresundby Slagtermesterforening
1936, formd. f. samme 1941-53.
Adr. Ravnshøj pr. Frederikshavn.

Sørensen, Alfred Ingemann, slagtermester; f.
10/2 1913 i Rakkeby, Hjørring amt, søn af gård
ejer Jens Christian Sørensen; g. 16/5 1937 m.
Ellen Margrethe I. S., f. Christensen; drevet
slagter- og viktualieforretning på Frdbg. 1946-47,
medarbejder i firmaet Hans Jensen, Kødbyen,
Kbhvn. 1947-48, overtaget slagtermester Jørgen
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Jensen’s forretning på Sjællands Odde — der
sideløbende omfatter pølsemageri og røgeri —
1948, iøvrigt indehaver af filial i Lumsås — der
er bortforpagtet.
Adr. Havnebyen, Sjællands Odde.
Firma: Ingemann Sørensen, Slagtermester,
Havnebyen, Sjællands Odde.
Sørensen, Anton, slagtermester; f. 31/12 1906 i
Voldby, Randers amt, søn af slagtermester An
dreas Sørensen; g. 18/5 1930 m. Signe S., f. Boels
mand; udd. h. slagtermester S. A. Sørensen,
Grenå 1922-26, svendebrev 1926, svend i lære
virksomheden 1926-29, medindehaver af faderens
slagterforretning i Voldby 1929-37, svend i nu
værende slagterforretning i Hemmed pr. Glæsborg 1937-42, overtaget samme — der er grund
lagt 1870 og sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1942; vareområde:
kød og viktualier en detail fra butik i Bønnerup
Strand og Hemmed.
Adr. Hemmed pr. Glæsborg.
Firma: A. Sørensen, Slagtermester, Hemmed
pr. Glæsborg.

Sørensen, Axel, slagtermester; f. 4/9 1919 i
Sejlflod, Alborg amt, søn af folketingsmand,
gårdejer Jens Frederik Sørensen; g. 5/8 1949 m.
Agnethe S., f. Christensen; udd. h. slagterme
ster P. Brix, Farsø 1935-39, frekventeret Farsø
tekniske Skole, svendebrev 1939, svend. 1939-42,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Støvring
1942, overtaget nuværende slagterforretning i
Ålborg — der er grundlagt 1928 — 1947, side
løbende indehaver af filial Urbansgade 23, Al
borg; vareområde: hestekød en detail.
Adr. Nørregade 10, Ålborg.
Firma: Regnar Sørensen’s Eftf. v. Axel Søren
sen, Hesteslagter, Nørregade 10, Alborg.
Sørensen, Axel, slagtermester; f. 15/12 1919 i
Horsens, søn af skræddermester William Sø
rensen; g. 5/10 1941 m. Frida S., f. Cramer; udd.
h. slagtermester Rs. Møldrup, Horsens 1934-38,
svendebrev 1938, svend 1938-40, overtaget nu-
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værende slagterforretning i Horsens — der er
grundlagt 1913 og sideløbende omfatter pølse
mageri, røgeri, salteri og kogeri — 1940; vare
område: kød og viktualier en detail.
Adr. Nørrebrogade 54, Horsens.
Firma: Axel Sørensen, Slagtermester, Nørre
brogade 54, Horsens.
Sørensen, Bent Nørgaard, slagtermester; f. 25/7
1933 i Silkeborg, søn af slagtermester Oskar
Nørgaard Sørensen; g. 26/2 1954 m. Kirsten N.
S., f. Visby Møller; udd. h. slagtermester I. Ras
mussen, Skelhøje 1949-53, svend h. slagtermester
J. Jensen, Dalmose, på Herning Eksportslagteri,
Herning, h. slagtermester Chr. Hansen, Herning
og i A/S Herning Svineslagteri, Herning, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Hirtshals 1956.
Adr. Hirtshals.
Firma: Bent Nørgaard, Slagtermester, Hirts
hals.

Sørensen, Børge Ilsøe, slagtermester; f. 10/3
1927 i Storring, Arhus amt, søn af arbejdsmand
Jens Daniel Sørensen; g. 13/9 1954 m. Signe
I. S., f. Andersen; udd. h. slagtermester Niels
Hansen, Hadsten 1941-45, svendebrev 1945, svend
1945-52, etabl. sig s. selvstændig slagtermester
i Arhus 1952, overtaget nuværende slagterfor
retning i Arhus — der er grundlagt 1927 og
sideløbende omfatter pølsemageri, kogeri og
salteri — 1955; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Hedemannsgade 2, Arhus.
Firma: Børge Ilsøe, Slagtermester, Frederiksbjerg Torv 6, Arhus.
Sørensen, Børge Ringgaard, slagtermester; f.
5/9 1930 i Herning, søn af slagtermester Chri
stian Sørensen; g. 11/10 1953 m. Elly S., f. Thostrup; udd. i faderens slagterforretning i Ham
merum 1945-49, svendeprøve m. diplom 1949,
svend i lære virksomheden, optaget i samme
1953.
Adr. Bjødstrupvej, Hammerum.
Firma: Chr. Sørensen, Slagterforretning,
Bjødstrupvej, Hammerum.

B. N. Sørensen
slagtermester
Hirtshals

Sørensen, Carl Andreas, slagtermester; f. 17/9
1898 i Vamdrup, Vejle amt, søn af boelsmand,
mælkehandler Peter Anton Sørensen; g. 1/5 1921
m. Edith S., f. Madsen; udd. dels i slagterme
ster P. Jürgensen’s pølsefabrik og fedevareforretning, Vamdrup 1913-16 og dels h. slagterme
ster P. H. Bonde, Kolding 1916-17, aflagt sven
deprøve i Kolding (meget godt og propert ud
ført arbejde), svend i Arbejdernes Kødforsy
ning, Kolding, h. slagtermestrene Brdr. Jochumsen, Kolding, på Kolding off. Slagtehus, Kol
ding og på Haderslev off. Slagtehus, Haderslev
samt på A.S.K., Kolding 1927-46, grundlagt nu
værende slagterforretning i Skærbæk pr. Fre
dericia — der sideløbende omfatter pølsemage
ri — 1947; hobby: jagt.
Adr. Skærbæk pr. Fredericia.
Firma: Skærbæk Slagterforretning v. C. A.
Sørensen, Skærbæk pr. Fredericia.
Sørensen, Carl Hannibal, slagtermester; f.
17/6 1903 i Vejle, søn af slagtermester Peter
Nielsen Sørensen; g. 1/4 1934 m. Gerda S., f.
Sørensen; udd. h. slagtermester Niels Hamme
rum, Vejle 1917-21, svendebrev 1921, svend 192140, pølsemester i A/S J. D. Koopmann’s Svine
slagteri, Skive 1940-45, overtaget nuværende
slagterforretning i Skive — der er grundlagt
1927 — 1945, udvidet og moderniseret butik,
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri 1952;
vareområde: kød og viktualier en detail samt
fabrikation af pølser t. en gros salg; skueme
ster v. svendeprøver i slagtning og pølsemageri
s. 1950.
Adr. Brårupvej 32, Skive.
Firma: C. Hannibal Sørensen, Slagtermester,
Brårupvej 32, Skive.
Sørensen, Christian, slagtermester.
Adr. Normasvej 22, Kbhvn. Valby.
Sørensen, Christian, slagtermester; f. 8/8 1895
i GI. Ry, Skanderborg amt, søn af slagterme
ster Anders Sørensen; g. 22/8 1918 m. Anna
Jensine S., f. Laursen; udd. h. slagtermester
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Jens Jensen, Laven 1910-14, lærebrev 1914, svend
1914-19, etabl. sig s. selvstændig slagtermester
m. salg af kød udelukkende fra vogn og torve
bod 1919, i kompagni m. broderen slagtermester
Jens Christian Sørensen overtaget faderens
slagterforretning i Silkeborg 1923, i kompagni
m. broderen overtaget nuværende slagterforret
ning i Silkeborg 1924, erhvervet den t. forretnin
gen hørende ejendom 1925 samt moderniseret
butikslokalet og indrettet nyt pølsemageri, rø
geri, kogeri og salteri 1933, efter broderens død
1942 videreført forretningen i kompagni m. bro
derens enke, eneindehaver af forretningen s.
1948; vareområde: kød — herunder bl. a. hesteog fårekød — og viktualier en detail; driver
sideløbende kreaturhandel samt opkøb af krea
turer t. eksport.
Adr. Langsøhus, Sølystvej 73, Silkeborg.
Firma: Brdr. Sørensen, Slagterforretning,
Nygade 21, Silkeborg.

Sørensen, Christian, slagtermester; f. 26/6 1899
i Simmelkær, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Anders Sørensen; g. 21/5 1925 m. Ulla S., f.
Jepsen; udd. h. slagtermestrene P. Poulsen, Her
ning og Viggo Larsen, Thisted1 1915-19, svende
prøve (Thisted), svend bl. a. h. slagtermestrene
Viggo Larsen, Thisted og Morten Jørgensen,
Herning, etabl. sig s. selvstændig slagtermester
m. detail-, en gros og torvehandel i Herning
1922, overtaget nuværende slagterforretning i
Hammerum — der omfatter butik og pølsema
geri — 1937, genn. årene ombygget og moder
niseret samme, optaget sønnen Børge Ringgaard
Sørensen i forretningen 1953; medl. af best. f.
Herning og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Bjødstrupvej, Hammerum.
Firma: Chr. Sørensen, Slagterforretning,
Bjødstrupvej, Hammerum.
Sørensen, Edvard, slagteridirektør; f. 16/2 1915
i Ulsted, Alborg amt, søn af landpostbud Jens
Bertel Sørensen; g. 20/9 1944 m. Gerda S., f.
Christensen; udd. på Østvendsyssel AndelsSvineslagteri, Sæby, kasserer på Rødding An

C. Sørensen
slagtermester
Silkeborg

dels-Svineslagteri, Rødding, prokurist på Vojens
Andels-Svineslagteri, Vojens, iøvrigt ansat på
Slagteriernes Fælieskontor, Kbhvn., direktør f.
Sydthy Andels-Svineslagteri, Hurup, Thy 1949.
Adr. Nørregade 40, Hurup, Thy.
Firma: Sydthy Andels-Svineslagteri, Hurup,
Thy.
Sørensen, Egon, slagtermester; f. 7/7 1912 i
Nørresundby, søn af slagtermester Niels Søren
sen; g. 17/5 1936 m. Rigmor Elisabeth S., f.
Christensen; udd. h. slagtermester N. J. Nielsen,
Brønderslev 1927-31, frekventeret Brønderslev
tekniske Skole, svend bl. a. i tarme en gros fir
maet H. Riekehr & Søn, Ålborg (5 år), overta
get faderens slagterforretning i Brønderslev
1938, i kompagni m. faderen overtaget Det off.
Slagtehus, Brønderslev 1947, sideløbende grund
lagt slagterforretning i nye moderne lokaler i
Nygade, Brønderslev; medl. af best. f. Brøn
derslev Håndværkerforening.
Adr. Knudsgade 64, Brønderslev.
Firma: Kødbørsen v. Egon Sørensen, Øster
Allé 1, Brønderslev og Egon Sørensen’s Slagter
forretning, Nygade 4, Brønderslev.
Sørensen, Einar, slagtermester; f. 25/7 1907 i
Kbhvn., søn af snedker Niels Peter Sørensen; g.
15/12 1929 m. Carla S., f. Larsen; udd. dels h.
slagtermester Niels Plambech, Kbhvn. Valby og
dels h. slagtermestrene Brdr. Rohde, Holbæk
1922-26, svend h. sidstnævnte 1926-27, svend h.
slagtermester L. Jensen, Holbæk 1928-38, kom
pagnon h. samme 1938-47, forpagter af forret
ningen 1947-57, grundlagt nuværende slagter- og
viktualieforretning — der sideløbende omfatter
pølsemageri og røgeri — i ny erhvervet ejendom
i Holbæk 1957; formd. f. Slagtermestrenes Hudeog Talgforening f. Holbæk By s. 1948.
Adr. Algade 66, Holbæk.
Firma: Algades Slagterforretning, Einar Sø
rensen, Algade 66, Holbæk.
Sørensen, Ejgil, slagtermester; f. 10/9 1915 i
Rislev, Præstø amt, søn af slagtermester Chri-
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stian Sørensen; g. 24/10 1937 m. Erna S., f. Niel
sen; udd. dels h. faderen og dels h. slagterme
ster Laur. Andersen, Lundegård, medarbejder i
faderens slagterforretning i Næstved, overtaget
samme 1*950.
Adr. Slagelsevej 7, Næstved.
Firma: LI. Næstved Kødudsalg, Slagelsevej 7,
Næstved.
Sørensen, Ejgild Laurits Emil, slagtermester;
f. 22/12 1910 i Nakskov, søn af slagteriarbejder
Oscar Sørensen; g. 8/6 1941 m. Poula S., f. Niel
sen; udd. h. slagtermester C. H. Jensen, Nak
skov 1924-29, svend h. slagtermestrene Martin
Hansen, Sandby og H. Andersen, Nakskov,
overtaget sidstnævntes forretning 1947; medl. af
best. f. Nakskov og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Fruegade 2, Nakskov.
Firma: Ejgild Sørensen, Slagtermester, Frue
gade 2, Nakskov.

Sørensen, Ejler Vangsgaard, slagtermester; f.
13/3 1914 i Hobro, søn af slagtermester Thomas
Sørensen; g. 5/5 1935 m. Elna V. S., f. Nielsen;
udd. h. slagtermestrene Rs. Frandsen og Ejnar
Christensen, Hobro 1928—32, svendebrev 1932,
svend 1932-33, i kompagni m. faderen grundlagt
nuværende slagterforretning i Hobro — der side
løbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri — 1933, eneindehaver af samme s. 1947;
vareområde: kød og viktualier en detail; medl.
af best. f. Hobro og Omegns Slagtermesterfor
ening s. 1948, kasserer i samme s. 1953, skueme
ster v. svendeprøver f. pølsemagere.
Adr. Banegårdsvej 37, Hobro.
Firma: Th. Sørensen & Søn v. E. V. Sørensen,
Slagterforretning, Banegårdsvej 37, Hobro.
Sørensen, Ejnar Møller, slagtermester; f. 17/2
1909 i Kibæk, Ringkøbing amt, søn af kreaturog hestehandler Jacob Sørensen; g. 26/5 1935 m.
Kirstine Rahbek S., f. Sørensen; udd. h. slag
termestrene Chr. Christensen og Chr. Bro —

E. Sørensen
slagtermester
Næstved

begge Lemvig 1930-34, løst næringsbrev og
overtaget sidstnævntes forretning — der omfat
ter butik og pølsemageri — 1935, germ, årene
ombygget og moderniseret forretningen, sidelø
bende indehaver af filial på Heldumvej, Lem
vig — der drives v. bestyrer; formd. f. Lemvig
og Omegns Slagtermesterforening, medl. af best,
f. Lemvig Samlestalde A/S, Lemvig.
Adr. Enghavevej 8, Lemvig.
Firma: E. Møller Sørensen, Slagterforretning,
Vestergade 17, Lemvig.
Sørensen, Elvig Johannes, slagtermester; f.
16/12 1908 i Harlev, Arhus amt, søn af gårdejer
Søren Peter Sørensen; g. 29/10 1934 m. Cathrine
S., f. Clausen; grundlagt nuværende slagterfor
retning i Arslev pr. Brabrand — der sideløbende
omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1941; vareområde: kød og viktua
lier en detail fra butik og vogn.
Adr. Årslev pr. Brabrand.
Firma: Elvig Sørensen, Arslev Slagterforret
ning, Arslev pr. Brabrand.

Sørensen, Erik, slagtermester; f. 4/2 1925 i Al
borg, søn af slagtermester Laurits Peter Søren
sen; udd. h. slagtermestrene A. P. Andersen &
Søn, Alborg 1939-43, frekventeret Alborg tekni
ske Skole og Teknologisk Insti tut’s fagskole,
Kbhvn., svend i lærevirksomheden 1943-47, h.
slagtermester Peter Ryholt, Kbhvn. 1947-48 og i
faderens slagterforretning i Alborg 1948-51, op
taget s. kompagnon i sidstnævnte — der side
løbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri — 1951; vareområde: kød og viktualier
en detail samt eksport af kød.
Adr. Sønderbro 9, Alborg.
Firma: Laurits Sørensen & Søn, Slagterfor
retning, Algade 19, Alborg.
Sørensen, Erik, slagtersvend; søn af slagter
mester Karl Nørby Sørensen; udi. h. slagterme
ster Carl Vollstedt, Esbjerg 1958, påtænkt videreudd. bl. a. på pølsemagerskoler i Tyskland m.
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henblik på sen. optagelse i faderens slagterfor
retning i Nordby, Fanø.
Firma: Karl Nørby Sørensen, Slagtermester,
Hovedgaden, Nordby, Fanø.
Sørensen, Erik Herbert Norman, slagterme
ster; f. 28/12 1917 i Ålborg, søn af slagtermester
Søren Lassen Sørensen; g. m. Gunhild S., f.
Mollerup; udd. i faderens slagterforretning på
Islands Brygge, Kbhvn. 1932-37, svend h. slag
termester Henrik Clemmensen, Enghave Plads,
Kbhvn. 1938-46, derefter etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester m. forretning på Damhus
torvet, Rødovre, grundlagt nuværende slagter
forretning i Rødovre 1948.
Adr. Viemosevej 8 A, Brønshøj.
Firma: E. Norman Sørensen, Slagterforretning,
Rødovrevej 404, Rødovre pr. Vanløse.
Sørensen, Erik Skov, slagtermester; f. 25/3
1918 i Bredsten, Vejle amt, søn af slagtermester
Alfred Sørensen; g. 20/2 1944 m. Anna S. S., f.
Hansen; udd. dels h. faderen pg dels h. slagter
mester Chr. Ebbesen, Juelsminde 1934-38, sven
deprøve m. diplom og udmærkelse 1938, svend
h. slagtermester Chr. Ebbesen, Juelsminde 193845, overtaget nuværende slagterforretning i
Mariager — der sideløbende omfatter slagtehus,
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1945, dri
ver sideløbende kreaturhandel; vareområde: kød
og viktualier en detail fra butik og vogn.
Adr. Østergade 25, Mariager.
Firma: E. Skov Sørensen, Slagtermester, Øster
gade 25, Mariager.

Sørensen, Frederik Peter, slagtermester; f.
16/2 1887 i Tinglev, Tønder amt, søn af slagter
mester Frederik Sørensen; g. 1912 m. Meta S.,
f. Henriksen; udd. h. slagtermester Schultz,
Vojens 1902-05, svend bl. a. i Højer og Flens
borg, selvstændig handelsmand s. 1908, etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Tinglev 1912, bortforpagtet forretningen m. butik, pølsemageri og
slagtehus t. slagtermester J. A. Mikkelsen 1954,

E. H. N. Sørensen
slagtermester
Rødovre

driver fortsat slagtning og kreaturhandel og
-græsning, deltaget i verdenskrig 1 1914-18.
Adr. Hovedgaden, Tinglev.
Firma: Fr. P. Sørensen, Slagtermester &
Kreaturhandler, Hovedgaden, Tinglev.

Sørensen, Frederik Vilfred, grosserer; f. 5/3
1914 i Horsens, søn af kommunalarbejder An
ders Peter Sørensen; g. 27/6 1936 m. Sylvia S.,
-f. Sørensen; udd. s. tarmrenser i firmaet Hans
Karpinski, Horsens 1928-32, svend og mester 193255, grundlagt nuværende virksomhed i Horsens —
der omfatter tarme og krydderier en detail og
en gros — 1955; formd. f. Horsens Boldklub,
medl. af best. f. Horsens Sportssammenslut
ning.
Adr. Claus Cortsens Vej 11, Horsens.
Firma: V. Sørensen, Tarme & Krydderier en
gros & en detail, Langemarksvej 1, Horsens.

Sørensen, Georg Moesgaard, slagtermester; f.
3/1 1913 i Elsted, Randers amt, søn af slagter
mester Mathenus Moesgaard Sørensen; g. 6/12
1939 m. Gudrun S., f. Rasmussen; udd. h. slagter
mester Bay Nielsen, Hjortshøj 1929-33, svende
brev 1933, svend h. slagtermester H. C. Han
sen, Bøstrup, Langeland 1933-39, overtaget
nuværende slagterforretning i Løgten —
der er grundlagt 1920 — 1939, udvidet og
moderniseret samme samt opført nyt slagtehus,
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri 1950; vare
område: kød og viktualier en detail fra butik
og vogn; medl. af best. f. Østjydsk Slagterme
sterforening s. 1953.
Adr. Løgten.
Firma: G. Moesgaard Sørensen, Slagtermester,
Løgten.
Sørensen, Gunnar, slagtermester; f. 4/4 1912 i
Skørping, Ålborg amt, søn af slagtermester Sø
ren Peter Søgaard Sørensen; g. 4/4 1932 m. Helene
S., f. Jensen; udd. dels h. faderen og dels h.
slagtermester Søren Torup, Ålborg 1927-31, sven
debrev 1931, svend 1931-32, etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester m. salg udelukkende fra heste-
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vogn i Skørping 1932, overtaget faderens slagter
forretning i Skørping — der er grundlagt 1905
og sideløbende omfatter slagtehus, pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1943; vareområde: kød
og viktualier en detail; i 1 periode medl. af
best. f. Hobro og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Jyllandsgade 9, Skørping.
Firma: Gunnar Sørensen, Slagtermester, Skør
ping.

Sørensen, Hans Peter, slagtermester; f. 29/5
1908 i Kværs, Åbenrå amt, søn af gårdejer Johan
Adolf Sørensen; g. 30/10 1934 m. Anna Marie S.,
f. Martensen; udd. h. slagtermester E. Elley,
Kværs 1923-27, frekventeret Tørsbøl tekniske
Skole, svend bl. a. h. slagtermester Ehlers, Søn
derborg, pølsemager i læremesterens filial i Pad
borg og bestyrer af sammes filial i Sønderborg,
bestyrer h. slagtermester Schmidt’s Enke, Klip
lev, løst næringsbrev og overtaget sidstnævntes
forretning — der omfatter butik, pølsemageri og
slagteri — 1934, genn. årene ombygget og moder
niseret forretningen.
Adr. Agade, Kliplev.
Firma: H. P. Sørensen, Slagterforretning,
Agade, Kliplev.
Sørensen, Harald Peter, slagter; g. 1946 m.
slagtermester Inger Marie Sørensen f. Ander
sen; medarbejder i ægtefællens slagterforret
ning i Brønderslev.
Firma: Slagterforretningen »Eksporten«, Dan
nebrogsgade 4, Brønderslev.
Sørensen, Harry Rohde, slagtermester; f. 9/4
1921 i Kbhvn., sbn af distriktsformand Alfred
Peter Sørensen; g. 19/9 1943 m. Margit R. S., f.
Rossen Jørgensen; udi. h. onkelen slagtermester
Vald. Rohde, Frdbg. 1939, svend h. læremesteren,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Vanløse
1950.
Adr. Husumvej 129, Brønshøj.
Firma: H. Rohde Sørensen, Slagtermester, Jyllingevej 18, Vanløse.

H. P. Sørensen
slagtermester
Kliplev

Sørensen, Helmuth, slagtermester; f. 1/10 1910
i Nyborg, søn af slagtermester Karl Vilhelm
Sørensen; g. 10/11 1936 m. Ellen S., f. Andersen;
udd. dels h. faderen og dels h. slagtermester
Olsen, Assens 1926-30, svendeprøve (Nyborg),
svend h. slagtermestrene Anton Hansen, Ny
borg, Urban Sørensen, Nyborg, Madsen, Nyborg
og Harald Rasmussen, Ringe, overtaget sidst
nævntes forretning 1936, flyttet forretningen —
der sideløbende omfatter pølsemageri og landtur
— t. egen nyopført ejendom i Ringe 1951.
Adr. Østergade 10, Ringe.
Firma: Helmuth Sørensen, Slagtermester,
Østergade 10, Ringe.
Sørensen, Henry Hove, slagtermester; f. 1/4
1913 i Villerslev, Thy, søn af møller Laust Sø
rensen; g. 3/7 1937 m. Astrid S., f. Larsen; udd.
h. slagtermester Johs. Oxenbøll, Koldby, Thy
1928-32, svend bl. a. h. slagtermester Mikkel
sen, Vejle (8 år) og h. slagtermester Søren Lar
sen, Jerslev J. 1938-48, løst næringsbrev og over
taget sidstnævntes forretning — der omfatter
butik, pølsemageri og slagtehus — 1948, genn.
årene ombygget og moderniseret forretningen;
medl. af best. f. Brønderslev og Omegns Slagter
meste rfo rening.
Adr. Bredgade 8, Jerslev J.
Firma: Jerslev Slagterforretning v. H. Hove
Sørensen, Bredgade 8, Jerslev J.

Sørensen, Hjalmar, direktør; f. 20/9 1885 i Ag
ger, Thisted amt; udd. i handel, ansat i Holste
bro Svineslagteri A/S, Holstebro s. 1910, direktør
s. 1915, intendant v. sikringsstyrken 1914-15;
formd. i dommerudvalget v. flæskebedømmelser
s. 1923, medl. af landbrugsministeriets svinereguleringsudvalg, formd. f. Privatslagteriernes
Organisation s. 1937; medl. af Holstebro lignings
kommission 1917-25, genn. 4 år formd. f. samme,
medl. af Holstebro byråd s. 1925, borgmester i
Holstebro 1938-46, formd. f. Ørnhøj-Holstebro
Jernbane s. 1936, repræsentant f. ministeriet f.
off. arbejder i best. f. samme; medl. af best. f.
Holstebro-Struer Havn og f. Amtssygehuset,
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H. Sørensen
slagtermester
Ringe

H. Sørensen
slagtermester, bestyrer
Nykøbing S.

H. B. Sørensen
slagtermester
Silkeborg

Holstebro; næstformd. i best. f. A/S Holstebro
Landmandsbank og f. A/S Holstebro Jernstøberi,
Holstebro.
Adr. Holstebro.

Sørensen, Holger, slagtermester; f. 1/3 1912 i
Tullebølle, Langeland, søn af gårdejer Holger
Sørensen; udd. og virket v. landvæsen, overta
get nuværende slagterforretning i Odense 1935.
Adr. Nørrebro 83, Odense.
Firma: H. Sørensen, Slagter, Nørrebro 83,
Odense.
Sørensen, Holger, slagtermester, bestyrer; f.
10/11 1924 i Raunstrup, Viborg amt, søn af
vognmand Jens S. Sørensen; g. 13/2 1949 m. Liss
S., f. Esmann; udd. h. slagtermester Marturin
Schütt, Viborg 1939-43, ansat i firmaet Viggo
Østergaard, Arhus 1943-45, sen. ansat på Arhus
off. Slagtehus, Arhus, eksportslagter 1947-48, be
styrer af læremesterens filial i Viborg 1948-54,
bestyrer af Odsherreds Andels-Svineslagteri’s
udsalg i Nykøbing S. s. 1954.
Adr. C. Steinckes Vej 15, Nykøbing S.
Firma: Odsherreds Andels-Svineslagteri’s Ud
salg, Algade 18, Nykøbing S.
Sørensen, Hugo Brian, slagtermester; f. 26/9
1928 i Silkeborg, søn af slagtermester Sigvald
Hartvig Sørensen; g. 16/5 1948 m. Ragnhild S.,
f. Skousen; udd. h. slagtermestrene Brdr. Sø
rensen, Silkeborg 1944-48, svendebrev 1948, svend
i lærevirksomheden 1948-50 og i faderens slag
terforretning i Silkeborg 1950-56, optaget s. kom
pagnon i sidstnævnte 1956; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Borgergade 37, Silkeborg.
Firma: S. H. Sørensen & Søn, Slagterforret
ning, Borgergade 37, Silkeborg.

Sørensen, Inger Marie, slagtermester; f. 14/5
1911 i Sunds, Ringkøbing amt, datter af slagter
mester Anders Andersen; g. 1946 m. slagter Ha
rald Peter Sørensen; udd. i ekspedition og pølse
mageri dels h. faderen og dels i Kbhvn., optaget

I. M. Sørensen
slagtermester
Brønderslev

s. kompagnon i faderens eksportslagteri i Brøn
derslev 1942, indehaver af nuværende moderne
slagterforretning m. pølsemageri i Brønderslev
s. 1952.
Firma: Slagterforretningen »Eksporten«, Dan
nebrogsgade 4, Brønderslev.

Sørensen, Jens, slagtermester; f. 20/5 1903 i
Løgballe, Vejle amt, søn af gårdejer Anton Sø
rensen; g. 3/12 1930 m. Signe S., f. Nielsen; udd.
h. slagtermester Mich. Andersen, Bogense, sven
debrev 1954, grundlagt nuværende slagterforret
ning i Hatting 1930, flyttet samme t. egen ny
opført forretningsejendom m. slagtehus, pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri i Hatting 1930;
vareområde: kød og viktualier en detail fra bu
tik og vogn; driver sideløbende kreaturhandel.
Adr. Hatting.
Firma: Jens Sørensen, Slagtermester, Hatting.
Sørensen, Johan Marius, eksportør, proprietær;
f. 30/5 1889 i Nørhå, Thisted amt, søn af murer
mester Carl Christian Sørensen; g. 6/7 1940 m.
Johanne S., f. Madsen; udd. og virket v. land
væsen t. 1916, aftjent værnepligt v. livgarden
1911-12, sen. genindkaldt t. sikringsstyrken, på
begyndt kreaturhandel og en gros slagtning i Kol
ding 1917, påbegyndt eksportslagtning og han
del m. levende kreaturer på hele Europa 1919,
påbegyndt handel m. skibsproviantering på fri
havne 1925, opført Kolding Eksportslagteri, Kol
ding f. egen regning 1932, omdannet samme t.
aktieselskab i samarbejde m. 4 slagtermestre og
eksportører 1933, statsopkøber f. kreatureksportudvalget 1939, opkøber f. oxeeksport s. 1949; er
hvervet Pjedstedgård, Pjedsted 1935, genn. årene
udvidet gårdens jordtilliggende fra ca. 150 t. ca.
300 tdr. land; genn. en årrække formd. f. best. f.
A/S Kolding Eksportslagteri, Kolding, medl. af
best. f. Eksportørernes Landsforening s. 1931,
tidl. formd. f. statens opkøbskommissioner på
Vejle Eksportmarked og på Give Samlestald.
Adr. Pjedstedgård, Pj edsted.
Firma: Johan Sørensen, Eksportør, Pjedsted
gård, Pj edsted.
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J. Sørensen
slagtermester
Hatting

K. L. Sørensen
slagtermester
Horsens

J. M. Sørensen
eksportør, proprietær
Pj edsted

Sørensen, Johannes, slagtermester; f. 2/8 1926
i Øster Kippinge, Maribo amt, søn af møbelhand
ler Christian Sørensen; g. 18/12 1948 m. Aase S.,
f. Rasmussen; udd. h. slagtermester I. P. Ludvigsen, Øster Kippinge 1940-44, svend h. læremeste
ren og h. slagtermester I. C. Hansen, Roskilde,
sen, bestyrer h. sidstnævnte (ca. 5 år), etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Roskilde 1950.
Adr. Fælledvej 61, Roskilde.
Firma: Fælledvejens Slagterforretning, Fælled
vej 61, Roskilde.
Sørensen, Johannes Martin, stadsdyrlæge; f.
6/3 1896 i Hvilsager, Randers amt, søn af gårdejer
Jens Christian Sørensen; g. 24/10 1925 m. Ebba
S., f. Nielsen; udd. v. landvæsen, bestået præli
minær- og dyrlægeeksm., assistent i Løsning
1921, sen. praktiserende dyrlæge i Hejls, dyr
læge v. kød- og mælkekontrollen i Kolding
1924, konst, stadsdyrlæge i Kolding 1932, stads
dyrlæge 1934.
Adr. Riberdyb 10, Kolding.
Firma: Kolding off. Slagtehus, Riberdyb, Kol
ding.
Sørensen, John Hugo, slagtermester; f. 13/8
1925 i Horsens, søn af slagtermester Christian
Sørensen; g. 5/9 1949 m. Sigrid S., f. Christen
sen; udd. i A/S Give & Omegns Svineslagteri,
Give 1939-43, svendebrev 1943, svend 1943-47, be
styrer af slagterforretning i Ringsted 1947-49,
overtaget nuværende slagterforretning i Arhus
— der sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1949; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. St. Torv 18, Arhus.
Firma: Borgportens Kødudsalg, Badstuegade 4,
Arhus.
Sørensen, Kai Lykke, slagtermester; f. 22/12
1905 i Horsens, søn af fhv. tømrermester Steffen
Sørensen; g. 5/11 1933 m. Dagny S., f. Christen
sen; udd. i handel, ansat h. slagtermester Vonge,
Brædstrup 1928-33, grundlagt nuværende slagter
forretning i Horsens 1933, flyttet samme t. nu

K. B. Sørensen
slagtermester
Langå

værende moderne lokaler i Horsens samt ind
rettet nyt pølsemageri, røgeri, kogeri og sal
teri 1941, erhvervet den t. forretningen hø
rende ejendom 1952; vareområde: kød og viktua
lier en detail; medl. af Dansk Broderorden.
Adr. Marius Holts Gade 7, Horsens.
Firma: K. Lykke Sørensen, Slagterforretning,
Beringsgade 1, Horsens.

Sørensen, Karl Borring, slagtermester; f. 12/12
1908 i Langå, Viborg amt, søn af overportør Pe
ter Borring Sørensen; g. 26/8 1936 m. Marie B.
S., f. Børm; udd. h. slagtermester Herrn. Chri
stensen, Langå 1923-27, svendebrev 1927, svend
1927-31, overtaget nuværende slagterforretning
i Langå — der er grundlagt 1902 og sideløbende
omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri — 1931, udvidet og moderniseret forret
ningslokalerne 1953; vareområde: kød og viktua
lier en detail.
Adr. Søvej 2, Langå.
Firma: K. Borring Sørensen, Slagtermester,
Langå.

Sørensen, Karl Kristian, slagtermester; f. 20/9
1908 i Randers, søn af kommunalarbejder Anton
Sørensen; g. 5/7 1932 m. Maggi S., f. Mogensen;
udi. h. slagtermester Anton Nielsen, Randers
1927, svend h. slagtermester Hans Bertelsen,
Hornbæk, etabl. sig s. selvstændig slagtermester
i Hornbæk 1935, indehaver af nuværende slagter
forretning i Gentofte s. 1950.
Adr. Tværbommen 43, Gentofte.
Firma: Karl Sørensen, Snogegårdsvej 36, Gen
tofte.
Sørensen, Karl Nørby, slagtermester; f. 7/11
1912 i Rindby, Fanø, søn af slagtermester Søren
Peter Sørensen; g. 18/2 1937 m. Agnes Harriet S.,
f. Pedersen; udd. i faderens slagterforretning i
Nordby, Fanø 1928-32, frekventeret teknisk skole
på Fanø, svend i lærevirksomheden, løst næ
ringsbrev og overtaget samme 1936, opført nu
værende moderne slagterforretning i Nordby,
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K. N. Sørensen
slagtermester
Nordby

K. L. Sørensen
slagtermester
Silkeborg

K. R. Sørensen
slagtermester
Bovense

Fanø 1951; formd. f. Fanø Håndværker- og Indu
striforening.
Adr. Hovedgaden, Nordby, Fanø.
Firma: Karl Nørby Sørensen, Slagtermester,
Hovedgaden, Nordby, Fanø.
Sørensen, Kent Lundgaard, slagtermester; f.
23/4 1933 i Silkeborg, søn af slagtermester Chri
stian Sørensen; udd. i faderens slagterforretning
i Silkeborg 1947-51, svendebrev 1951, opkøber og
disponent i lærevirksomheden s. 1951.
Adr. Langsøhus, Sølystvej 73, Silkeborg.
Firma: Brdr. Sørensen, Slagterforretning, Ny
gade 21, Silkeborg.
Sørensen, Knud Rahbek, pølsemager; søn af
slagtermester Ejnar Møller Sørensen, Lemvig;
udd. s. slagter og pølsemager dels. h. faderen
og dels h. slagtermester Chr. Heesgaard Hoff,
Arhus 1952-56, ansat h. slagtermester Anthon
Petersen, Fredericia.
Firma: Anthon Petersen, Slagtermester, Bülowsvej 1, Fredericia.
Sørensen, Kresten Hjort, slagtermester; f. 2/12
1919 i Horsens, søn af bryggeriarbejder Rasmus
Sørensen; g. 16/9 1945 m. Henny H. S., f. Chri
stensen; udd. h. slagtermester Carl P. Berg,
Horsens 1934-38, svendebrev 1938, svend 1938-45,
overtaget nuværende slagterforretning i Hoved1gård — der er grundlagt 1931 og sideløbende
omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1945; vareområde: kød og viktua
lier en detail fra butik og vogn.
Adr. Hovedgård.
Firma: K. Hjort Sørensen, Slagtermester,
Hovedgård.
Sørensen, Kristian Rasmus, slagtermester; f.
24/1 1917 i Bovense, Svendborg amt, søn af slag
termester, kreaturhandler Karl Vilhelm Søren
sen; g. 7/6 1942 m. Emma S., f. Huss; udd. dels
h. faderen 1932-34 og 1934-36 og dels h. slagter
mester Viggo Olsen, Sørbymagle 1934, svende
prøve (Nyborg), frekventeret Teknologisk In

K. V. Sørensen
slagtermester
Gudumholm

stitut, Kbhvn. 1937, svend h. slagtermestrene
Harald Rasmussen, Ringe og P. Henriksen, Me
singe samt i faderens forretning i Bovense,
optaget s. kompagnon i sidstnævnte 1943, ene
indehaver af forretningen efter faderens død
1949, grundlagt nuværende slagterforretning m.
slagtehus og pølsemageri i egen ejendom i Bo
vense 1950, kører sideløbende landtur; hobby:
jagt.
Adr. Bovense pr. Ullerslev.
Firma: K. Sørensen, Slagtermester, Bovense
pr. Ullerslev.

Sørensen, Kristian Vogensen, slagtermester;
f. 30/4 1913 i Sejlflod, Alborg amt, søn af fhv.
slagter, folketingsmand Jens Frederik Søren
sen; g. 11/10 1941 m. Margrethe V. S., f. Stoltze;
udd. h. slagtermester L. H. Stiller, Sindal 192933, svendebrev 1933, svend 1933-37, svend i A/S
S. Houlberg, Kødbyen, Kbhvn. 1937-41 og på
Alborg off. Slagtehus, Alborg 1941-45, overtaget
nuværende slagterforretning i Gudumholm —
der er grundlagt 1920 og sideløbende omfatter
slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri og sal
teri — 1945; vareområde: kød og viktualier en
detail samt en del eksportsalg.
Adr. Gudumholm.
Firma: K. V. Sørensen, Slagtermester,
Gudumholm.

Sørensen, Laurids Peter, slagtermester; f.
26/6 1910 i Tyrstrup, Haderslev amt, søn af ar
bejdsmand Viggo Adam Sørensen; g. 10/12 1932
m. Lilly S., f. Petersen; udd. h. slagtermester
Rebling, Vamdrup 1924-28, svend bl. a. h. slag
termestrene N. J. Kloster, Kolding og Axel Han
sen, Esbjerg, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Ødis 1936, overtaget nuværende slag
terforretning i Holsted St. — der omfatter butik,
pølsemageri og slagtehus — 1947, genn. årene
ombygget og moderniseret samme, driver side
løbende kreaturhandel og -opdræt.
Adr. Holsted St.
Firma: L. P. Sørensen, Slagterforretning,
Holsted St.
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L.

P. Sørensen
slagtermester
Holsted St.

L. P. Sørensen

O. N.

Sørensen
slagtermester
Hanstholm

slagtermester
Alborg

Sørensen, Laurits Peter, slagtermester; f. 3/10
1905 i Alborg, søn af banearbejder Niels Søren
sen; g. 25/2 1926 m. Else S., f. Carlsen; udd. h.
slagtermester Louis Andresen, Alborg 1919-23,
svendebrev 1923, svend h. en gros slagtermester
P. Schmidt, Alborg 1923-26, overtaget nuvæ
rende slagterforretning i Ålborg — der er
grundlagt 1919 og sideløbende omfatter pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri — 1926, optaget
sønnen Erik Sørensen s. kompagnon i forret
ningen 1951; vareområde: kød og viktualier en
detail samt eksport af kød; genn. en årrække
medl. af best. f. Alborg og Nørresundby Slag
termesterforening og f. sammes tarmsalgsfor
ening, skuemester v. svendeprøver.
Adr. S'ofiendal pr. Alborg.
Firma: Laurits Sørensen & Søn, Slagterforret
ning, Algade 19, Alborg.
Sørensen, M., stadsdyrlæge.
Adr. Sorø.

Sørensen, Niels, slagtermester; daglig leder
af sønnen slagtermester Egon Sørensen’s forret
ning i Brønderslev.
Firma: Kødbørsen v. Egon Sørensen, Øster
Allé 1, Brønderslev og Egon Sørensen’s Slagter
forretning, Nygade 4, Brønderslev.
Sørensen, Niels, slagtermester; f. 11/7 1895 i
Ulstrup, Viborg amt, søn af landpostbud Søren
Peter Sørensen; g. 6/6 1920 m. Kristine S., f.
Olesen; udd. h. slagtermester A. M. Sørensen,
Mørke 1912-16, svendebrev 1916, svend 1916-19,
grundlagt nuværende slagterforretning m. salg
udelukkende fra vogn 1919, erhvervet nuvæ
rende ejendom i Vivild og indrettet butik, slag
tehus, pølsemageri og røgeri i samme 1920; vare
område: kød og viktualier en detail fra butik
og vogn; formd. f. Djurslands Slagtermester
forening 1949-55, skuemester v. svendeprøver.
Adr. Vivild.
Firma: Vivild Slagterforretning, Vivild.

O. Sørensen
slagtermester
Brædstrup

Sørensen, Niels Urban Kjærgaard, slagterme
ster; f. 26/3 1917 i Nyborg, søn af slagtermester
Niels Urban Sørensen; g. 25/3 1945 m. Elin U. S.,
f. Petersen; udd. h. faderen 1931-35, frekvente
ret Teknologisk Institut, Kbhvn. 1936, svend h.
slagtermester Jensen jun., Rudkøbing, h. slag
termester Bekker, Kbhvn. og i H.B., Kbhvn.
samt h. faderen t. 1941, grundlagt nuværende
slagterforretning i Nyborg — der er etableret
af oldefaderen 1856 og sideløbende omfatter
skibsproviantering — 1941, sideløbende grund
lagt pølsefabrik f. fremstilling af salater og
pølsevarer t. detail- og en gros salg i Nyborg;
medl. af best. f. Slagtermesterforeningen f. Ny
borg og Omegn 1950-52; medl. af Odd-Fellow
Ordenen i Danmark.
Adr. Vindingevej 14, Nyborg.
Firma: N. Urban Sørensen, Slagtermester,
Vester Voldgade 47, Nyborg.
Sørensen, Oskar Nørgaard, slagtermester; f.
8/11 1902 i Voer, Randers amt, søn af landmand
Carl Nørgaard Sørensen; etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Ikast 1938, selvstændig slag
termester i Hanstholm s. 1950.
Adr. Hanstholm pr. Thisted.
Firma: O. Nørgaard Sørensen, Slagtermester,
Hanstholm pr. Thisted.

Sørensen, Otto, slagtermester; f. 18/9 1901 i
Saltum sogn, Hjørring amt, søn af arbejdsmand
Søren Sørensen; g. 8/11 1928 m. Helene S., f.
Hansen; udd. h. slagtermester Bertel Berthel
sen, Taulov 1917-21, svendebrev 1921, svend 1921
-35, grundlagt nuværende slagterforretning i
Brædstrup — der sideløbende omfatter slagte
hus, pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
1935; vareområde: kød og viktualier en detail
fra butik og vogn; genn. en årrække medl. af
best. f. Brædstrup Håndværker- og Borgerfor
ening; medl. af Od'd-Fellow Ordenen i Danmark.
Adr. Søgade 6, Brædstrup.
Firma: Søgades Slagterforretning v. Otto
Sørensen, Brædstrup.
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F. Sørensen
slagtermester
Grenå

P. H. Sørensen
slagtermester,
eksportør

R. Sørensen
direktør, slagtermester
Alborg

Sørensen, Otto Henry, slagtermester; f. 24/4
1899 i Horsens, søn. af mælkehandler Jens Jør
gen Sørensen; g. 11/5 1933 m. Elna (Tulle) S.,
f. Rath; udd. s. maskinarbejder i Horsens 191317, maskinarbejder t. 1'946, derefter overtaget
svigerfaderens slagterforretning i Skamby —
der sideløbende omfatter slagtehus og pølsema
geri samt landtur.
Adr. Skamby.
Firma: Henry Sørensen, Slagter, Skamby.

Sørensen, Otto Peter, fabrikant; f. 9/9 1899 i
Kbhvn., søn af slagtermester Christian Søren
sen; g. 4/12 1930 m. Ebba S., f. Grove Petersen;
realeksm. (V. Borgerdydskole, Kbhvn.) 1916,
frekventeret Købmandsskolen i Kbhvn. 1917,
værnepligtig 1921, elev på artilleriets befalings
mandsskole, løjtnant 1923, løjtnant i kystartilleriet 1928, i kompagni m. faderen grundlagt nu
værende talgsmelteri i Kbhvn. 1924; produkter:
talg t. spise- og teknisk brug.
Adr. Jacobys Allé 6, Kbhvn. V.
Firma: Otto P. Sørensen’s Talgsmelteri, Ingerslevsgade 46, Kbhvn. V.
Sørensen, Ove Frederik, slagtermester; f. 22/4
1929 i Grenå, søn af slagtermester Sofus Arnold
Sørensen; udd. i faderens slagterforretning i
Grenå 1943-47, svendebrev 1948, svend i lære
virksomheden 1947-53, optaget s. kompagnon i
samme 1953, eneindehaver af forretningen —
der er grundlagt af faderen 1914 og sideløbende
omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri
— s. 1955; vareområde: kød og viktualier en
detail.
Adr. Lillegade 21, Grenå.
Firma: S. A. Sørensen v. O. F. Sørensen, Slag
termester, Lillegade 21, Grenå.

Sørensen, Peder, slagtermester; f. 19/10 1903
i Øster Nykirke, Vejle amt, søn af slagtermester
Søren Sørensen; g. 8/9 1925 m. Anna S., f. Søbye; udd. h. slagtermester Chr. Henningsen,
Horsens 1920-24, svendebrev 1924, overtaget nu
værende slagterforretning i Horsens — der er

R. Sørensen
slagtermester
Havdrup

grundlagt 1907 og sideløbende omfatter pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri — 1925, udvidet
og moderniseret forretningen samt opført nyt
pølsemageri 1940 og 1956, sideløbende grundlagt
filial Smedegade 16, Horsens 1942; vareområde:
kød og viktualier en detail.
Adr. Vestergade 45, Horsens.
Firma: Peder Sørensen, Slagtermester, Vester
gade 45, Horsens.
Sørensen, Peter Christian, slagtermester, krea
turhandler; f. 8/6 1884 i Vejle, søn af handels
mand Søren Hansen Sørensen; g. 1914 m. Jo
hanne S., f. Andersen; udd. h. slagtermester
Würtzner, Vejle 1898-1902, svendeprøve (Vejle),
svend h. slagtermester Carl Madsen, Vejle (24
år), påbegyndt detail- og en gros handel på
landet 1928, driver sideløbende handtel m. leven
de kreaturer på markeder; genn. ca. 4 år medl.
af best. f. Vejle Slagtermesterforening.
Adr. O dinsgade 46, Vejle.
Firma: P. Chr. Sørensen, Kreaturhandler,
Odinsgade 46, Vejle.

Sørensen, Peter Hørdum, slagtermester, eks
portør; f. 9/3 1904 i Fårvang, Skanderborg amt,
søn af gårdejer Søren Hørdum Sørensen; g.
16/11 1926 m. Agnes S., f. Østergaard; udd. h.
slagtermester Charley Petersen, Bjerringbro
1922-26, grundlagt nuværende eksportvirksom
hed i Bjerringbro — der omfatter eksport af
kød og levende kvæg samt en gros salg af kød
t. hjemmemarkedet — 1926; medstifter af Bjer
ringbro Slagtermesterforening 1943, formd. f.
samme t. 1956, medstifter af Bjerringbro off.
Slagtehus I/S, Bjerringbro 1936, formd. f. sam
me; medl. af Bjerringbro sogneråd 1943-54, socialudvalgsformd. 1946-54.
Adr. Nørregade 36, Bjerringbro.
Firma: P. Sørensen, Kød en gros, Bjerring
bro.
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Sørensen, Poul Christian, slagtermetser.
Adr. Sæbyholmsvej 33, Kbhvn. Valby.

S. H. Sørensen
slagtermester
Silkeborg

S. A. C. S. Sørensen
slagtermester
Kolding

S. T. Sørensen
slagtermester
Stouby

Sørensen, Rasmus Alfred, slagtermester; f. 23/4
1883 i Kolding, søn af bagermester Germann
Sørensen; g. 16/4 1931 m. Agnes Marie S., f.
Andersen; udd. h. slagtermester Erik Jensen
sen., Vejle 1897-1901, svendebrev 1901, svend
1901-05, etabl. sig s. selvstændig slagtermester
i Daugård 1905, slagtermester i Vejle 1918-28,
i Brøndsodde pr. Vejle 1928-34 og i Horsens s.
1934, overtaget nuværende slagterforretning i
Horsens 1945; vareområde: kød og viktualier en
detail; opkræver f. Horsens og Omegns Slagter
mesterforening.
Adr. Fredensgade 9, Horsens.
Firma: A. Sørensen, Slagtermester, Fredensgade 10, Horsens.

Sørensen, Regnar, direktør, slagtermester; f.
6/1 1891 i Rold-Vebbestrup kommune, Alborg
amt, søn af gårdejer Christian Sørensen; g. 22/4
1917 m. Jensine S., f. Jensen; udd. h. slagter
mester Jens Sørensen, Sejlflbd 1906—10, svende
brev 1910, svend h. læremesteren 1910-12, selv
stændig slagtermester i Alborg s. 1912, grund
lagt slagterforretning i egen ejendom, Nørre
gade 10, Alborg 1927, afhændet samme 1947, di
rektør f. Nordjydsk Andels Kreatureksportfor
ening, Alborg s. 1941; genn. en årrække næst
formd. f. Ålborg og Nørresundby Slagtermester
forening; medl. af Odd-Fellow Ordenen i Dan
mark.
Adr. Nørregade 12, Alborg.
Organisation: Nordjydsk Andels Kreatureks
portforening, Alborg Kvægtorv, Alborg.

Sørensen, Robert, slagtermester; f. 28/11 1914
i Glostrup, Kbhvn.s amt, søn af kreaturhandler
Rasmus Sørensen; g. 19/1 1936 m. Agnes S., f.
Søndergaard'; udd. h. slagtermester Henry Ja
cobsen, Tåstrup 1928-32, svend h. samme t. 1935,
overtaget slagtermester Osv. Jensen’s forretning
i Havdrup 1935, erhvervet nuværende ejendom
i Havdrup og grundlagt ny forretning — der
sideløbende omfatter pølsemageri og røgeri —
i samme 1950.

S.

A. C. Sørensen
slagtermester
Hjørring

Adr. Hovedgaden 25, Havdrup.
Firma: Robert Sørensen, Slagtermester,
Hovedgaden 25, Havdrup.

Sørensen, Sigvald Hartvig, slagtermester; f.
20/3 1901 i GI. Ry, Skanderborg amt, søn af slag
termester Anders Sørensen; g. 2/11 1926 m. Anna
Kirstine S., f. Christensen; udd. dels h. fade
ren og dels h. slagtermester Carl Christensen,
Randers 1915-19, svendebrev 1919, svend 191926, svend på Silkeborg Andels-Svineslagteri,
Silkeborg 1926-39, overtaget nuværende slagter
forretning i Silkeborg — der er grundlagt 1921
— 1939, moderniseret butikslokalet m. bl. a.
kølediske og -vinduer 1943 samt indrettet nyt
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri 1955, op
taget sønnen Hugo Brian Sørensen s. kompag
non i forretningen 1956; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Borgergade 37, Silkeborg.
Firma: S. H. Sørensen & Søn, Slagterforret
ning, Borgergade 37, Silkeborg.
Sørensen, Svend Thorkild, slagtermester; f.
29/1 1928 i Odder, Arhus amt, søn af slagter
svend Andreas Sørensen; g. 17/6 1951 m. Elisa
beth S., f. Bredkjær; udd. dels h. slagtermester
Alfred Larsen, Gylling 1943-44 og dels. h. slag
termester Dailsgaard Larsen, Gylling 1944-47, af
lagt svendeprøve i Gylling (meget godt og pro
pert udført arbejde), frekventeret Teknologisk
Institut, Arhus, svend h. læremesteren, h. slag
termester H. Johansen, Odder og på Odder An
dels-Svineslagteri, Odder, overtaget slagterme
ster Jensen’s forretning i Stouby — der omfat
ter butik, pølsemageri og slagtehus — 1957, kører
sideløbende landtur; hobby: fiskeri.
Adr. Stouby.
Firma: Th. Sørensen, Slagtermester, Stouby.

Sørensen, Søren Adolf Carl Schmidt, slagter
mester; f. 21/12 1882 i Horsens, søn af arbejds
mand Ole Sørensen; g. 27/10 1906 m. Adolfine
S., f. Johnsen; udd. h. slagtermester C. Berg,
Horsens 1897-1901, svend h. slagtermestrene An-
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S. A. Sørensen
slagtermester
Alborg

V. Sørensen
slagtermester
Kolding

T. Sørensen
slagtermester
Hobro

dersen, Klakring og L. Jensen, Kværkeby samt
på A.S.K., Kolding (13 år), grundlagt nuvæ
rende slagterforretning i Kolding — der omfat
ter butik og pølsemageri — 1917, i kompagni m.
slagtermester V. Jørgensen, Kolding 1952-57;
genn. 13 år formd. f. Slagtermesterforeningen
f. Kolding og Omegn, skuemester v. svendeprø
ver f. pølsemagere; tildelt diplom f. vindues
udstilling i Kolding 1929.
Adr. Tøndervej 58, Kolding.
Firma: S. Sørensen, Slagtermester, Tønder
vej 58, Kolding.

Sørensen, Søren Aksel Charles, slagtermester;
f. 4/1 1910 i Vedsted, Hjørring amt, søn af slag
termester Lars Christian Sørensen; g. 5/6 1938
m. Anna Marie S., f. Thorup; udd. h. faderen
og h. slagtermester Julius Petersen, Alborg,
svendeprøve 1933, etabl. sig s. selvstændig slag
termester 1938.
Adr. Tørholmsvej 36, Hjørring.
Firma: Aksel Sørensen, Slagtermester, Tørholmsvej 36, Hjørring.
Sørensen, Søren Anker, slagtermester; f. 29/1
1902 i Nørresundby, søn af slagtermester Tho
mas Sørensen; g. 1/6 1930 m. Sigrid S., f. Vangsgaard; udd. h. slagtermester Chr. Larsen, Nørre
sundby 1916-20, svendebrev 1920, svend 1920-34,
overtaget nuværende slagterforretning i Alborg
— der er grundlagt 1912 — 1934; vareområde:
kød og viktualier en detail.
Adr. Reberbansgade 5, Alborg.
Firma: Anker Sørensen, Slagtermester, Reber
bansgade 5, Alborg.

Sørensen, Thomas, slagtermester; f. 5/1 1887
i True, Vebbestrup sogn, Randers amt, søn af
fiskehandler Mikkel Sørensen; g. 14/3 1908 m.
Anine S., f. Justesen; udd. h. slagtermester N.
Chr. Nielsen, Hastruphuse, Hobro 1901-05, sven
debrev 1905, svend h. læremesteren 1905-08 og
på Hobro Eksportslagteri, Hobro 1908-17, etabl.
sig s. kreaturhandler og eksportør m. slagtning
t. eksport 1917, i kompagni m. sønnen Ejler

V. V. Sørensen
slagtermester, direktør
Mørke

Vangsgaard Sørensen grundlagt slagterforret
ning i Hobro 1933, fratrådt s. medindehaver af
samme 1947; medl. af best. f. Hobro og Omegns
Slagtermesterforening 1922-53, æresmedl. af
Kreaturhandlerforeningen f. Hobro og Omegn
1957.
Adr. Banegårdsvej 39, Hobro.
Firma: Th. Sørensen & Søn v. E. V. Sørensen,
Slagterforretning, Banegårdsvej 37, Hobro.

Sørensen, Viggo, slagtermester; f. 15/9 1913 i
Astrup, Ribe amt, søn af kreaturhandler Søren
Hansen Sørensen; udd. på Kolding off. Slagte
hus, Kolding 1929-33, svendeprøve efter regula
tiv f. fællesrepræsentationen f. dansk håndværk
og industri (Kolding), svend på A.S.K., Kolding
og h. slagtermester A. Schmidt, Kolding, op
taget s. kompagnon i faderens slagterforretning
i Kolding 1938, overtaget nuværende ejendom
m. nedlagt slagterforretning i Kolding 1942, om
bygget og moderniseret forretningen — der om
fatter butik og pølsemageri.
Adr. Låsbygade 55, Kolding.
Firma: V. Sørensen, Slagtermester, Låsbygade
55, Kolding.
Sørensen, Viggo Valdemar, slagtermester, di
rektør; f. 2/3 1919 i Arhus, søn af slagtermester
Aksel Martinus Sørensen; svendeprøve (Arhus)
1937, butikselev h. slagtermester H. Meyer,
Kbhvn., handelsskoleeksm. fra Den jydske Han
delshøj skole’s dagskole, Arhus 1938, påbegyndt
handel m. kreaturer og kalve f. egen regning
1939, prokurist f. moderen på Mørke Eksport
slagteri & off. Slagtehus, Mørke 1943, overtaget
samme 1944, omdannet virksomheden t. aktiesel
skab 1957, direktør f. samme.
Adr. Mørke.
Firma: Mørke Eksportslagteri & off. Slagte
hus A/S, Mørke.
Sørensen, Viktor Gibskov, slagtermester; f.
7/3 1911 i Tøstrup, Randers amt, søn af slagter
mester Laurids Christian Sørensen; g. 24/3 1940
m. Elna S., f. Juhl Nielsen; udd. dels h. fade-
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L. Thaysen
slagtermester
Åbenrå

K. Aa. Therkildsen
slagtermester
Viborg

A. P. Thierbach
pølsefabrikant
Valby

ren og dels h. slagtermester Johan Johansen,
Rønde 1927-31, svendebrev 1931, svend1 1931-48,
overtaget nuværende slagterforretning i Kolind
— der er grundlagt af faderen 1913 og sidelø
bende omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1948; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Kolind.
Firma: V. Sørensen, Slagtermester, Kolind.
Thaysen, Lorenz, slagtermester; f. 2/8 1913 i
Åbenrå, søn af slagtermester Christian Hansen;
g. 21/5 1954 m. Elise T., f. Lambach; udd. dels
h. faderen 1928-31 og dels h. slagtermester Bendixen, Augustenborg 1931-32, frekventeret for
skellige kurser bl. a. i pølsemageri, feinkost og
biokemi i Tyskland, svend i Tyskland og Dan
mark, grundlagt nuværende moderne slagterfor
retning m. pølsemageri i Åbenrå 1952.
Adr. Borgmesterløkken 10, Åbenrå.
Firma: Lorenz Thaysen, Slagterforretning,
Borgmesterløkken 10, Åbenrå.
Theil, Poul Frederik, slagtermester; f. 5/5 1901
i Ålborg, søn af rebslager Knud Joachim Mar
tin Theil; g. 21/10 1928 m. Mary T., f. Jensen;
udd. h. slagtermester Georg Krøier, Ålborg 1916
-20, svendebrev 1920, svend 1920-28, overtaget
nuværende slagterforretning i Ålborg — der er
grundlagt 1910 — 1928; vareområde: kød og vik
tualier en detail.
Adr. Danmarksgade 26, Ålborg.
Firma: Poul Theil, Slagtermester, Boulevar
den 9, Ålborg.

Therkildsen, Holger Lind, slagtermester; f.
15/10 1918 i Kbhvn., søn af pensionist Steffen
Therkildsen; g. 12/6 1941 m. Irma T., f. Laursen
Baagøe; udd. h. slagtermester Chr. Brixen, Mal
ling 1935-39, svendebrev m. broncemedaille 1939,
svend 1939-51, overtaget nuværende slagterfor
retning i Århus — der er grundlagt 1928 og side
løbende omfatter pølsemageri, kogeri og salteri
— 1951; vareområde: kød og viktualier en detail.

B. Thim
slagtermester
Havndal

Adr. Max Müllers Gade 9, Århus.
Firma: H. Lind Therkildsen, Slagtermester,
Trepkasgade 27, Århus.
Therkildsen, Knud Aage, slagtermester; f. 9/12
1914 i Vivild-Vejlby kommune, Randers amt, søn
af partikulier Marius Therkildsen; g. 4/5 1943
m. Helga T., f. Stigier; udd. h. slagtermester
Viggo Halle, Allingåbro 1933-37, svendeprøve
m. ros 1937, svend 1937-53, overtaget nuværen
de slagterforretning i Viborg — der sideløbende
omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri
— 1953; vareområde: kød og viktualier en de
tail; skuemester v. svendeprøver.
Adr. Gravene 9-11, Viborg.
Firma: Knud Therkildsen, Slagtermester,
Gravene 9-11, Viborg.

Thierbach, Arno Paul, pølsefabrikant; f. 17/11
1903 i Berlin, søn af slagtermester Otto Paul
Thierbach; g. 29/8 1929 m. Adda T., f. Mikkelsen;
udd. i faderens detail- og en gros virksomhed
i Haderslev 1919-23, svend i samme t. 1932, svend
i A/S J. D. Koopmann’s Svineslagteri, Haderslev
1932-37, overtaget faderens virksomhed Paul
Thierbach’s Pølsefabrik, Haderslev 1938, flyttet
samme t. nuværende fabrik i Kbhvn. 1939; genn.
årene tildelt adskillige guldmedailler og æresdiplomer f. fabrikater udstillet på danske og
udenlandske udstillinger.
Adr. Maribovej 5, Kbhvn. Valby.
Firma: Paul Thierbach’s Pølsefabrik, Skelmosevej 5, Kbhvn. Valby.
Thim, Bernhard, slagtermester; f. 7/10 1899 i
Kalundborg, søn af mælkehandler Mads Niel
sen; g. 10/5 1931 m. Ingrid T., f. Henrichsen;
udd. h. slagtermester Chr. Norup, Kalundborg
1914-18, svendebrev 1918, svend 1918-33, over
taget svigerfaderens slagterforretning i Havn
dal — der er grundlagt 1906 og sideløbende om
fatter slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri — 1933; vareområde: kød og viktualier
en detail fra butik og vogn; driver sideløbende

686

E. Thoft-Jensen
slagtermester
Tårs

N. G. Thomassen
slagtermester
Bækmarksbro

A. H. Thomsen
slagtermester
Barrit

handel m. slagtekvæg; genn. en årrække medl.
af best. f. Havndal Håndværkerforening.
Adr. Havndal.
Firma: B. Thim, Slagtermester, Havndial.
Thing, Peter Vilfred, slagtermester; f. 18/3 1923
i Hvidbjerg, Thy, søn af landmand Jens Thing;
g. 24/3 1950 m. Agnes T., f. Slot; udi. h. slagter
mester Jens Mortensen, Bramminge 1949, svend
på Kvols Eksportslagteri pr. Løgstrup, etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Hørdum 1950.
Adr. Hørdum.
Firma: Peter Thing, Slagtermester, Hørdum.
Thoft-Jensen, Ejvind, slagtermester; f. 26/12
1921 i Tårs, Hjørring amt, søn af murermester
Sofus Jensen; g. 26/12 1945 m. Herdis T.-J., f.
Andersen; udd. h. slagtermester Johs. Halle,
Hjørring 1937-41, frekventeret Hjørring tekniske
Skole, svend h. læremesteren 1941-43, bestyrer
h. slagtermester Aage Andersen, Tårs 1943-46,
løst næringsbrev og overtaget sidstnævntes for
retning — der omfatter moderne butik, pølse
mageri og slagtehus — 1946.
Adr. Bredgade 15, Tårs.
Firma: Ejv. Thoft-Jensen, Slagterforretning,
Bredgade 15, Tårs.

B. K. Thomsen
slagtermester
Vinderup

sen; g. 12/2 1941 m. Agnete H. T., f. Østergaard;
udd. h. slagtermestrene Møldrup Nielsen, Gram
rode og P. Thomsen, Barrit, udi. 1932, svend h.
forskellige slagtermestre, forpagtet slagtermester
Ol'esen’s forretning i Barrit 1943, erhvervet ejen
dommen 1944, genn. årene moderniseret butik
og slagtehus, kører sideløbende landtur og
d’river handel m. levende kreaturer t. hjemme
markedet og t. eget forbrug; i 2 perioder medl.
af best. f. Bjerre Herreds Slagtermesterfor
ening; medl. af Barrit-Vrigsted kommunes sog
neråd 1950-54.
Adr. Barrit.
Firma: Hyldborg Thomsen’s Slagterforret
ning, Barrit.

Thomsen, Anker, slagtermester; f. 9/7 1916 i
Lyngs, Thisted amt, søn af slagtermester Chri
stian Thomsen; g. 30/5 1943 m. Ella Marie T.,
f. Ravnholt; udi. h. slagtermester Søren Sø
rensen, Hørdum 1938, overtaget faderens slagter
forretning i Lyngs 1943; medl. af best. f. Sydthy
Slagtermesterforening s. 1956.
Adr. Lyngs.
Firma: Anker Thomsen, Slagtermester, Lyngs.
Thomsen, Børge Kristian, slagtermester; f.
8/11 1914 i Lyngs, Thisted amt, søn af slagter
mester Christian Thomsen; g. 31/5 1936 m. Karen
T., f. Jensen; svendeprøve m. ros (slagtermester
J. Mikkelsen’s slagtehus, Middelfart) 1935, svend
h. slagtermester Carl Lund, Kauslunde, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Uglev 1936,
overtaget slagtermester W. Pedersen’s forret
ning i Vinderup 1957.
Adr. Nørregade 8, Vinderup.
Firma: B. K. Thomsen, Slagtermester, Nørre
gade 8, Vinderup.

Thomassen, Niels Grønfeldt, slagtermester; f.
10/1 1924 i Ramme, Ringkøbing amt, søn af
slagtermester Adolf Thomassen; g. 27/12 1950 m.
Inga Strande T., f. Henriksen; udd. h. slagter
mester Sigurd Kold, Bøvlingbjerg 1938-42, svend
bl. a. h. slagtermestrene Floutrup, Ydby, Thy,
Høg, Ulfborg og P. Pedersen, Struer og pølse
mager på Struer Andels-Svineslagteri, Struer,
løst næringsbrev og overtaget nuværende slag
terforretning i Bækmarksbro — der omfatter
butik, pølsemageri og slagtehus — 1955.
Adr. Bækmarksbro.
Firma: Niels Grønfeldt, Slagterforretning,
Bækmarksbro.

Thomsen, Christian, slagtermester.
Firma: Chr. Thomsen, Slagterforretning, Had
sten.

Thomsen, Albert Hyldborg, slagtermester; f.
7/7 1909 i Horsens, søn af fisker Thomas Thom

Thomsen, Hans Christian, slagtermester; f. 8/5
1909 i Petersborg, Åbenrå amt, søn af ejen-
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H. C. Thomsen
slagtermester
Sønderborg

H. Thomsen
slagtermester
Horsens

L. H. Thomsen
slagtermester
Lem

domshandler Thomas Thomsen; g. 9/9 1934 m.
Anni T., f. Esbensen; udd. h. slagtermester Hans
Nielsen, Sønderborg 1924-28, frekventeret Søn
derborg tekniske Skole, svend bl. a. h. slagter
mester Sørensen, Holsted og h. læremesteren,
løst næringsbrev og overtaget nuværende slag
terforretning m. pølsemageri i Sønderborg 1934,
genn. årene ombygget og moderniseret samme;
medl. af best. f. Sønderborg og Omegns Slag
termesterforening.
Adr. Dybbølgadle 15 A, Sønderborg.
Firma: H. Thomsen, Slagtermester, Dybbølgade 15 A, Sønderborg.
Thomsen, Harry Holger, slagtermester; f. 13/5
1907 på Frdbg., søn af slagtermester Alfred
Thomsen; g. 1934 m. Elvira T., f. Lago; udd.
dels h. faderen 1921-22, dels i Nykøbing S. og
dels h. fabrikant Sofus T. Lynggaard, Kbhvn.,
derefter svend h. faderen, selvstændig slagter
mester s. 1937, overtaget faderens slagterforret
ning og charcuteri på Frdbg. 1943.
Adr. Finsensvej 46, Kbhvn. F.
Firma: A. Thomsen, Slagterforretning, Peter
Bangs Vej 45, Kbhvn. F.
Thomsen, Henning, slagtermester; f. 29/10 1913
i Horsens, søn af slagtermester Niels Thomsen;
g. 28/10 1939 m. Ebba T., f. Andersen; udd. dels
h. faderen og dels h. slagtermester Rs. Brønd,
Horsens 1927-31, svendebrev 1931, svend 1931-54,
dog genn. 6 år beskæftiget m. salg af kød fra
vogn f. egen regning, overtaget nuværende slag
terforretning i Horsens — der er grundlagt af
faderen 1917 og sideløbende omfatter pølsema
geri, røgeri, kogeri og salteri — 1954; vareom
råde: kød og viktualier en detail.
Adr. Frederiksgade 84, Horsens.
Firma: Henning Thomsen, Slagtermester, Fre
deriksgade 84, Horsens.

Thomsen, Herman Leopold, viktualiehandler;
f. 15/11 1904 i Kbhvn., søn af tarmhandler Theo
dor Thomsen; g. 2/11 1930 m. Dagny T., f. Niel
sen; udd. s. kok i Industricaféen, Kbhvn. 1919-

M. P. B. Thomsen
bestyrer
Frederikshavn

23, kok i Restaurant »Gamma«, Kbhvn. og på
Hotel »Royal«, Arhus, ansat i A/S Slagteriernes
Central, Kbhvn., t. søs m. Rederiet »Orient« i
M/S »Indien« og m. D.S.B. på Kbhvn.-Malmø
overfarten, køkkenchef i Sundkroen, Helsingør
1940-47, restauratør i Gæstgivergården, Helsing
ør 1947-52, selvstændig viktualiehandler i Hel
singør s. 1953; medl. af best. f. Helsingør Slag
termester- og Viktualiehandlerforening.
Adr. Holger Danskes Vej 13, Helsingør.
Firma: Herrn. Thomsen, Viktualiehandler, Hol
ger Danskes Vej 13, Helsingør.
Thomsen, K. Grønlund, stadsdyrlæge.
Adr. Hillerød.
Thomsen, Leif Preben Wendelboe, slagter
mester; f. 3/9 1927 i Herning, søn af frugtgros
serer Peter Thomsen; g. 12/6 1950 m. Hanne T.,
f. Sørensen; udd. h. slagtermester Valdemar
Jensen, Herning 1942-46, svendebrev 1946, svend
1946-57, overtaget nuværende slagterforretning
i Arhus — der sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1957; vareområde:
kød og viktualier en detail.
Adr. Fåborggade 19, Arhus.
Firma: Preben Thomsen, Kød-Pålæg, Heibergsgade 2, Arhus.

Thomsen, Lui Hornshøj, slagtermester; f. 18/1
1932 i Skive, søn af auto mekaniker Svend Ove
Homshøj Thomsen; g. 10/5 1952 m. Gerda T., f.
Christensen; udd. h. slagtermester Eskild Mad
sen, Skive 1948-52, svendebrev 1952, svend 195255, grundlagt nuværende slagterforretning i Lem
pr. Brodal — der sideløbende omfatter pølsema
geri, røgeri, kogeri og salteri — 1955; vareom
råde: kød og viktualier en detail fra butik og
vogn.
Adr. Lem pr. Brodal.
Firma: Lui Homshøj Thomsen, Slagter, Lem
pr. Brodal.
Thomsen, Magnus Peter Børge, bestyrer; f.
25/4 1915 i Frederikshavn, søn af pelsavler Jens

688

slagtermester
Horsens

R. V. Thomsen
slagtermester
Hjørring

slagtermester
Horsens

Alfred Thomsen; g. 9/10 1940 m. Bertha Annalise T., f. Kristensen; udd. i handel, ansat på
Frederikshavn Andels-Svine- & Kreaturslagteri,
Frederikshavn (4 år), bestyrer af sammes udsalg
i Danmarksgade, Frederikshavn s. 1944.
Adr. P. Møllers Gade 34, Frederikshavn.
Firma: Frederikshavn Andels-Svine- & Kreaturslagteri’s Udsalg, Danmarksgade 72, Frede
rikshavn.

Germann Thomsen; g. 12/3 1950 m. Ella T., f.
Kjølby; udd. h. slagtermester Oscar Nielsen,
Poulstrup 1936-40, svend h. læremesteren (ca.
4 år) og h. slagtermester Johs. Jørgensen, Poul
strup t. 1950, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Hjørring 1950.
Adr. Tørholmsvej 15, Hjørring.
Firma: Flæskebørsen v. Rich. V. Thomsen,
Østergade 40, Hjørring.
Thomsen, Th., slagte ri direktør.
Firma: Grenå Andels-Svineslagteri, Grenå.

Thomsen, Marie, slagtermester.
Firma: Sønder Bjert Slagterforretning v.
Marie Thomsen, Sønder Bjert pr. Bjert.

Thomsen, Niels, slagtermester; f. 8/10 1875 i
Horsens, søn af væver Søren Thomsen; g. 27/7
1901 iTL Johanne T., f. Holmer; udd. h. slagter
mester Henriksen, Horsens 1889-93, svend bl. a.
på Johannesen’s Pølsefabrik, Amager (12 år)
1893-1917, grundlagt slagterforretning i Horsens
1917, afhændet samme t. sønnen Henning Thom
sen 1954.
Adr. Frederiksgade 84, Horsens.
Thomsen, Orla H., slagtermester.
Firma: Orla H. Thomsen, Slagterforretning,
Fur.

Thomsen, Peter Skovhus, slagtermester; f. 11/6
1898 i Horsens, søn af skomagermester Marius
Thomsen; g. 2/11 1921 m. Carla S. T., f. Ytting;
udd. h. slagtermester Carl Parelius, Horsens
1914-18, svendebrev 1918, svend 1918-24, pølse
mager og kogemester i A/S J. D. Koopmann’s
Svineslagteri, Horsens 1924-49, overtaget nu
værende slagterforretning i Horsens — der side
løbende omfatter pølsemageri, kogeri og salteri
— 1949; vareområde: kød og viktualier en de
tail.
Adr. Strandgade 29, Horsens.
Firma: P. Skovhus Thomsen, Slagtermester,
Strandgade 25 A, Horsens.
Thomsen, Richardt Viggo, slagtermester; f. 30/1
1918 i Torslev, Hjørring amt, søn af landmand

44

S. H. Thorbjørnsen
veterinærinspektør
Arhus

Thorbjørnsen, Svend Henrik, veterinærinspek
tør; f. 14/12 1895 i Helsingør, søn af skoledirek
tør Johannes Thorbjørnsen; dyrlægeeksm. 1921,
studierejse t. Tyskland 1922 og t. U.S.A. 195051, videnskabelig assistent v. Den kgl. Veteri
nær- og Landbohøjskol'e’s pathologisk-anatomiske laboratorium, Kbhvn. 1921 og v. sammes
hygiejnisk-bakteriologiske laboratorium 1923-25,
sideløbende medarbejder v. Statens veterinære
Serumlaboratorium, Kbhvn. og kontrollerende
dyrlæge v. Kbhvn.s off. Slagtehus, Kbhvn., vete
rinærfuldmægtig v. statskødkontrollen 1925-30,
veterinærinspektør 1930; medl. af det af justits
ministeriet nedsatte udvalg angående forsøg m.
slagtning af svin efter elektrisk bedøvning 1953;
dekoration: R.
Adr. Alborggade 1, Århus.
Institution: Veterinærinspektøren f. Kødkon
trollen i 4. Distrikt, Arhus.
Thorn, André, slagtermester; f. 4/4 1915 i Røn
ne, søn af snedker Jacob Valdemar Thorn; g.
3/10 1937 m. Rigmor T., f. Poulsen; udd. h. slag
termester Daugaard Hansen, Rønne, svendeprø
ve m. diplom f. snitfri aftagning af huder og
skind 1934, svend h. slagtermester Frode Han
sen, Rønne, etabl. sig s. selvstændig slagterme
ster i Rønne 1937; formd. f. Bornholms Slagter
mesterforening s. 1956.
Adr. St. Torvegade 51, Rønne.
Firma: André Thorn, Slagter- & Pålægsforret
ning, St. Torvegade 51, Rønne.
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A. Thorn
slagtermester
Rønne

A. M. Thorsted
slagtermester
Skive

J. Thorup
slagtermester
Kbhvn. V.

Thorsted, Aksel Mose, slagtermester; f. 3/7
1917 i Humlum, Ringkøbing amt, søn af boghol
der Otto Bang Thorsted; g. 14/5 1945 m. Else T.,
f. Hansen; udd. h. slagtermester Thinggaard,
Snedsted 1932-36, svendebrev 1936, svend h. slag
termester Poulsen, Bedsted 1936-39 og h. slag
termester A. E. Jensen, Skive 1939-47, bestyrer
af Skive Andelsslagteris udsalg, Adelgade 1,
Skive 1947; vareområde: kød og viktualier en
detail samt dybfrosne varer.
Adr. Grønnegade 15, Skive.
Firma: Slagteriudsalget, Adelgad'e 1, Skive.

Thorsøe, Jens Anton, eksportør; f. 28/8 1890
i Sorring, Skanderborg amt, søn af handelsmand
Hans Thorsøe; g. 20/2 1925 m. Minna Margrethe
T., f. Skotte; udd. h. slagtermester Jens Knud
sen, Skanderborg 1904-08, udd. s. pølsemager h.
slagtermester Søgaard, Silkeborg 1908-09, sven
debrev 1908, svend 1909-12, etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Lem v. Skive 1912, slagter
mester i Dronninglund 1913-15, arbejdsophold i
udlandet 1915-18, slagtermester i Ålborg 191824 og i Nørresundby 1924-34, opført Nørresund
by off. Slagtehus, Nørresundby 1926, drevet en
gros og eksportvirksomhed i Nørresundby s.
1934; genn. en årrække medl. af best. f. Ålborg
og Nørresundby Slagtermesterforening og f.
Landsforeningen af en gros Slagtere i Danmark.
Adr. Fuglsangsvej 10, Nørresundby.
Firma: J. Thorsøe, Kød en gros, Fuglsangsvej
10, Nørresundby.
Thorup, Børge Jens, slagtermester; f. 11/2 1915
i Århus, søn af slagtermester Jens Jacob Tho
rup; g. 6/4 1939 m. Grethe T., f. Broge; udd. i
faderens slagterforretning i Kbhvn., medinde
haver af samme 1951, indehaver af nuværende
slagterforretning i Gentofte s. 1952.
Adr. Tjørnevej 45, Lyngby.
Firma: Børge Thorup, Slagtermester, Smakke
gårdsvej 169, Gentofte.
Thorup, Jørgen, slagtermester; f. 13/12 1917 i
Kbhvn., søn af slagtermester Jens Jacob Tho

M. Thostrup
slagtermester
Hvalsø

rup; g. 17/3 1940 m. Inger T., f. Tougaard; udd.
s. kok på Hotel d'Angleterre, Kbhvn., ansat i
faderens slagterforretning i Kbhvn. 1937, løst
borgerskab og optaget s. kompagnon i samme
1949, eneindehaver af forretningen s. 1951.
Adr. Hyrdevangen 49, Kbhvn. NV.
Firma: Jens J. Thorup, Slagterforretning,
Åboulevard 27, Kbhvn. V.
Thostrup, Martin, slagtermester; f. 3/7 1914 i
Klejtrup pr. Hobro, søn af slagter Just Tho
strup; g. 30/7 1940 m. Edith Marie T., f. Broen;
svendebrev 1934, etabl. sig s. selvstændig slag
termester i Hvalsø 1940, overtaget slagtermester
Fr. Nielsen's forretning og ejendom i Hvalsø
1957, ombygget og moderniseret samme; medl.
af best. f. og kasserer i Roskilde og Omegns
Slagtermesterforening, tidl. medl. af best. f.
Hvalsø Grundejerforening, formd. f. Hvalsø
Håndværkerforening; medl. af Odd-Fellow Or
denen i Danmark.
Firma: M. Thostrup, Slagtermester, Hoved
gaden, Hvalsø.
Thrane, Christian Gunnar Villy, slagtermester;
f. 23/8 1919 i Fangel, Odense amt, søn af slagter
mester Christian Thrane; g. 28/3 1944 m. Lilly
T., f. Christensen; udd. h. slagtermester Iver
Thrane, Kbhvn. 1935-39, svendebrev 1939, svend
1939-52, grundlagt nuværende slagterforretning
i Horsens — der sideløbende omfatter pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri — 1952, moder
niseret forretningen bl. a. v. installation af air
condition 1956-57; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Claus Cortsens Gade 1, Horsens.
Firma: Chr. Thrane, Slagtermester, Trianglen
1, Horsens.
Thrane, Erik Aksel, slagtermester; f. 17/2 1926
i Viborg, søn af slagtermester Axel Louis Thra
ne; g. 10/7 1954 m. Bitten T., f. Rødsjer; udd. h.
faderen 1940-44, svendebrev 1944, svend i Århus
samt h. faderen 1944-54, overtaget nuværende
slagterforretning i Viborg — der er grundlagt
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E. A. Thrane
slagtermester
Viborg

P. L. Thrane
slagtermester
Viborg

M. V. Thrane
slagtermester
Kbhvn. K.

T. Thulesen
slagtermester
Aunslev

sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — i egen nyopført forretningsejendom
i Viborg 1956; vareområde: kød og viktualier en
detail samt en gros salg t. hjemmemarkedet.
Adr. Jyllandsgade 2, Viborg.
Firma: Poul Thrane, Slagtermester, Vesterbro
gade 21, Viborg.

af faderen 1931 og sideløbende omfatter pølse
mageri, røgeri, kogeri og salteri — 1954; vare
område: kød og viktualier en detail; medl. af
best. f. Viborg Slagtermesterforening s. 1954,
formd. f. samme s. 1957.
Adr. Sankt Ibs Gade 30, Viborg.
Firma: Erik Thrane, Slagtermester, Sankt Ibs
Gade 30, Viborg.

Thrane, Henry Christian Andreas Dyrberg,
slagtermester; f. 16/11 1909 i Viborg, søn af slag
termester Christen Dyrberg Thrane; g. 26/12 1937
m. Ellen T., f. Nielsen; udd. h. faderen 1924-28,
svendebrev 1928, svend 1928-43, overtaget fade
rens slagterforretning i Viborg — der er grund
lagt 1924 og sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, kogeri og salteri — 1943; vareområde:
kød og viktualier en detail; medl. af Odd-Fellow
Ordenen i Danmark.
Adr. Reberbanen 14, Viborg.
Firma: Henry Thrane, Slagtermester, St. Sankt
Hansgade 6, Viborg.
Thrane, Marius Vingaard, slagtermester; f. 14/1
1905 i Fangel, Odense amt, søn af slagtermester
Christian Martin Thrane; g. 14/11 1933 m. Johan
ne T., f. Christensen; udi. h. slagtermester P.
Rasmussen, Millinge v. Fåborg 1923, studie- og
arbejdsophold i Canada 1925-31, derefter svend
h. broderen slagtermester Ivar Thrane, Kbhvn.,
etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Kbhvn.
1933.
Adr. Englandsvej 16, Kbhvn. S.
Firma: M. V. Thrane, Slagtermester, Nansensgade 30, Kbhvn. K.
Thrane, Otto Christian, slagtermester.
Firma: Otto Thrane, Slagterforretning, Nørre
gade 95, Odense.

Thrane, Poul Louis, slagtermester; f. 10/11 1927
i Viborg, søn af slagtermester Axel Louis Thra
ne; g. 7/3 1953 m. Eva T., f. Kallesen; udd. h.
faderen 1942-46, svendebrev 1946, svend 1946-56,
grundlagt nuværende slagterforretning — der

Thulesen, Jørgen Peter, slagtermester; søn af
slagtermester Thorvald Thulesen; udd. i faderens
slagterforretning i Aunslev pr. Hjulby, optaget
s. kompagnon i samme.
Firma: Th. Thulesen, Slagtermester, Aunslev
pr. Hjulby.
Thulesen, Thorvald, slagtermester; f. 18/8 1896
i Aunslev, Svendborg amt, søn af slagtermester
Peter Thulesen; g. 8/11 1918 m. Mary T., f. Pe
tersen (kasserer f. Slagtermesterforeningen f.
Nyborg og Omegn); udd. h. slagtermester Poul
Sørensen, Nyborg 1909-13, svendeprøve (Nyborg),
svend h. slagtermester R. Rasmussen, Skellerup,
overtaget faderens slagterforretning i Aunslev —
der omfattede land- og torvehandel — 1918, op
ført nuværende ejendom m. butik og pølsemageri
i Aunslev 1936, kører sideløbende »kødtur«; medl.
af best. f. Slagtermesterforeningen f. Nyborg og
Omegn s. 1934; formd. f. samme, suppleant t.
hovedbest. f. Danske Slagtermestres Landsfor
ening; i 2 perioder medl. af Aunslev sogneråd.
Adr. Aunslev pr. Hjulby.
Firma: Th. Thulesen, Slagtermester, Aunslev
pr. Hjulby.

Thybo, Frende Jensen, slagtermester, ekspor
tør; f. 6/8 1909 i Tønder, søn af slagter Hans
Jensen Thybo; g. 22/10 1933 m. Olga T., f. Grimnitz; udd. i faderens slagterforretning i Tønder
1925-28, frekventeret Tønder tekniske Skole, be
styrer af lærevirksomheden f. moderen efter
faderens død, løst næringsbrev og overtaget
samme 1933, drevet forretningen t. 1951, derefter
grundlagt nuværende en gros og eksportforret
ning i Tønder — der omfatter en gros slagtning
og eksport af levende og slagtede kreaturer for-
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F. J. Thybo
slagtermester, eksportør
Tønder

H. Thøgersen
slagtermester
Vester Hvidbjerg

C. S. C. Thøt
slagtermester
Randers

trinsvis t. Tyskland, genn. en årrække opkøber
af lam t. Schweiz; tidl. formd. f. Tønder og
Omegns Slagtermesterforening t. 1951.
Adr. Plantagevej 13, Tønder.
Firma: Frende J. Thybo, En gros & Eksport
forretning, Plantagevej 13, Tønder.
Thygesen, Thomas Peter, slagtermester; f. 17/4
1909 i Nyborg, søn af tømrermester Alfred Ma
rius Thygesen; udd. h. slagtermester Anton Han
sen, Nyborg, svend h. læremesteren (2 år), sen.
selvstændig slagtermester i Helsingør, indehaver
af nuværende slagterforretning i Kbhvn. s. 1946,
sideløbende indehaver af viktualieforretning
Rentemester 82, Kbhvn. NV. s. 1951.
Adr. Helgesvej 13, Kbhvn. F.
Firma: Ths. Thygesen, Slagtermester, Rentemestervej 98, Kbhvn. NV.

Thyrring-Johansen, Aksel, slagtermester; f.
15/4 1926 i Kbhvn., søn af slagtermester Christian
Thyrring-Johansen; g. 15/5 1949 m. Gunhild T.J., f. Bjerre; udd. i faderens slagterforretning i
Kbhvn., svendeprøve 1944, i kompagni m. bro
deren slagtermester Svend Thyrring-Johansen
overtaget lærevirksomheden — der er grundlagt
1888 — efter faderens død, eneindehaver af sam
me s. 1954.
Adr. Vester Søgade 64, Kbhvn. V.
Firma: Brdr. Thyrring-Johansen, Slagterfor
retning, Istedgade 87 & Vesterbrogade 73 B,
Kbhvn. V.
Thøgersen, Henry, slagtermester; f. 9/3 1901 i
Søndre Dråby, Thisted amt, søn af slagtermester
N. P. Thøgersen; g. 6/11 1927 m. Anna T., f.
Henriksen; udi. h. broderen slagtermester Chr.
Thøgersen, Flade, Mors 1920, svend i A/S J. D.
Koopmann’s Svineslagteri, Thisted og sen. på
Morsø Andelsslagteri, Nykøbing M., etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Vester Hvidbjerg pr.
Karby 1934.
Adr. Vester Hvidbjerg pr. Karby.
Firma: Henry Thøgersen, Slagtermester, Ve
ster Hvidbjerg pr. Karby.

K. Tirstrup
slagtermester
Kolding

Thøt, Christen Sørensen Christensen, slagter
mester; f. 5/4 1923 i Lemvig, søn af lagerarbejder
Laurits Christensen Thøt; g. 12/3 1950 m. Marie
T., f. Søndergaard Larsen; udd. h. slagtermester
N. C. Houstoer-Christensen, Lemvig 1939-43,
svendebrev 1943, svend 1943-47, svend h. slagter
mester Hans Hetebrügge, Randers 1947-51, etabl.
sig s. selvstændig slagtermester i Dronningborg
pr. Randers 1951, overtaget nuværende slagter
forretning i Randers — der er grundlagt 1949 og
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1956; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Mærsk Andersens Vej 14, Randers.
Firma: Chr. Thøt, Slagtermester, Herman Stil
lings Vej 7, Randers.

Timmerby, P., pølsemester.
Firma: Skive Andelsslagteri, Skive.
Tirstrup, Knud, slagtermester; f. 17/2 1909 i
Jordrup, Ribe amt, søn af smedemestér Niels
Tirstrup; g. 1931 m. Laura T., f. Allesøe; udd.
i kolonial, overtaget slagtermester J. Damgaard’s
forretning i Kolding — der omfatter butik og
pølsemageri — 1944.
Adr. Hollændervej 3, Kolding.
Firma: Knud Tirstrup, Slagter, Hollændervej
3, Kolding.

Tobiasen, Marinus, slagtermester; f. 13/5 1902
i Bredstrup, Vejle amt, søn af slagtermester An
ders Tobiasen; g. 6/3 1927 m. Johanne T., f. Jen
sen; udd. og virket v. landvæsen, udi. s. slagter
h. faderen 1928, svend på A.S.K., Kolding, forpagtet slagtermester Arne Petersen’s forretning
i Smidstrup pr. Fredericia 1945, erhvervet den t.
forretningen hørende ejendom 1948, genn. årene
moderniseret forretningen — der sideløbende
omfatter slagtehus og pølsemageri; medl. af best,
f. og næstformd. i Fredericia Slagtermesterfor
ening; medl. af Odd-Fellow Ordenen i Danmark.
Adr. Smidstrup pr. Fredericia.
Firma: Smidstrup Slagterforretning v. M. To
biasen, Smidstrup pr. Fredericia.
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M. Tobiasen
slagtermester
Smidstrup

K. S. V. Tolstrup
slagtermester
Sunds

V. Torpet
stadsdyrlæge
Alborg

C. Trebbien
slagtermester
Slagelse

Torpe, K. V., slagteridirektør.
Firma: Andels-Svineslagteriet i Kolding, Kol
ding.

Toft-Jensen, A., forvalter.
Firma: A/S Randers Svineslagteri, Randers.
Tolstrup, Erling Vestergaard, slagtermester; f.
16/8 1925 i Sunds, Ringkøbing amt, søn af slag
termester Karsten Peder Tolstrup; g. 2/9 1951
m. Mary Nørlund T., f. Jensen; udd. dels h.
faderen og dels h. slagtermester C. H. P. Gøtt
sche, Herning 1940-44, aflagt svendeprøve, svend
bl. a. h. slagtermestrene Ingemann Christensen,
Bording, Palle Poulsen, Hornbæk og Poul Olsen,
Hellerup, i kompagni m. broderen slagtermester
Karl Sigurd Vestergaard Tolstrup overtaget nu
værende slagterforretning i Sunds — der om
fatter butik, pølsemageri og slagtehus — efter
faderen 1954, genn. årene ombygget og moderni
seret samme, driver sideløbende en del kreatur
handel.
Adr. Vestergade 12, Sunds.
Firma: Brdr. Tolstrup, Slagterforretning, Ho
vedgaden 41, Sunds.

Tolstrup, Karl Sigurd Vestergaard, slagterme
ster; f. 25/7 1928 i Sunds, Ringkøbing amt, søn af
slagtermester Karsten Peder Tolstrup; g. 12/9
1954 m. Birte Marie T., f. Pedersen; udd. h. fa
deren 1944-48, aflagt svendeprøve 1950, svend på
Herning Svineslagteri, Herning (4 år), i kom
pagni m. broderen slagtermester Erling Vester
gaard Tolstrup overtaget nuværende slagterfor
retning i Sunds — der omfatter butik, pølse
mageri og slagtehus — efter faderen 1954, genn.
årene ombygget og moderniseret samme.
Adr. Hovedgaden 41, Sunds.
Firma: Brdr. Tolstrup, Slagterforretning, Ho
vedgaden 41, Sunds.
Tomaschewski, G., fabrikant.
Firma: Hans Jensen’s Konservesfabrik, Glas
vej 5-7, Kbhvn. NV.

Torndyb, Viggo, slagtermester.
Firma: V. Torndyb, Slagterforretning, Gladsaksevej 86, Søborg.

Torpet, Viggo, stadsdyrlæge; f. 11/3 1911 i Ål
borg, søn af stabsofficiant Arndt Torpet; g. 13/9
1941 m. Anna T., f. Strøyberg; student (Ålborg)
1929, dyrlæge 1935, dyrlægeassistent i Nykøbing
M., Grindsted og Guderup, Als 1935-37, dyrlæge
v. Ålborg off. Slagtehuse, Ålborg 1937, sidelø
bende ansat v. Ålborg Levnedsmiddelkontrol,
Ålborg 1943, stadsdyrlæge i Ålborg s. 1956.
Adr. Nyhavnsgade 11, Ålborg.
Institution: Ålborg Levnedsmiddelkontrol,
Stadsdyrlægen, De off. Slagtehuse, Ålborg.

Trebbien, Cajus, slagtermester; f. 23/4 1903 i
Slagelse, søn af slagtermester F. C. Trebbien; g.
1931 m. Gudrun T., f. Palm; udd. i faderens
slagterforretning i Slagelse, leder af samme s.
1924, overtaget forretningen — der i ca. 100 år
har været i slægten Trebbiens eje og har haft
hesteslagtning fra eget slagtehus m. bl. a. eks
port t. Frankrig s. speciale — 1957.
Adr. Bjergbygade 12, Slagelse.
Firma: F. C. Trebbien & Søn, Hesteslagter,
Løvegade 2, Slagelse.
Trebbien, Carl Vilhelm, slagtermester; f. 9/9
1911 i Flakkebjerg, Sorø amt, søn af slagter
mester Vilhelm Trebbien; g. 10/9 1933 m. Ketty
T., f. Pedersen; udd. dels h. slagtermester Lars
Jensen, Holbæk 1925-27 og dels h. slagtermester
Herrn. Christensen, Holbæk 1927-29, svendebrev
1929, svend h. slagtermester Axel Larsen, Tølløse
1929-33, kompagnon h. samme 1933-35, løst bor
gerskab i Tølløse 1933 og i Vipperød 1935, dre
vet detailforretning samt handel m. heste og
kreaturer i Vipperød t. 1943, drevet handel m.
levende dyr 1943-44, løst borgerskab i Sorø 1944,
driver slagter- og fedevarevirksomhed en gros
og en detail samt handel m. heste og kreaturer i
Sorø; næstformd. i Slagelse og Omegns Slagter
mesterforening.
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C. V. Trebbien
slagtermester
Sorø

K. C. Trebbien
slagtermester
Slagelse

S. Truelsen
slagteridirektør
Nykøbing M.

Adr. Absalonsgade 11, Sorø.
Firma: Carl V. Trebbien, Slagtermester &
Kreaturhandler, Absalonsgade 6-9-11, Sorø.
Trebbien, Kurt Cajus, slagtermester; f. 14/7
1931 i Slagelse, søn af slagtermester Cajus Treb
bien; g. 13/8 1955 m. Kirsten T., f. Petersen; udd.
h. slagtermester Chr. Soelberg, Sorø 1946-50,
svendebrev 1950, svend h. farbroderen slagter
mester Fritz Trebbien, Gørlev og h. læremeste
ren 1950-52, medarbejder i faderens slagterfor
retning i Slagelse s. 1952.
Adr. Schweizerpladsen, 3, Slagelse.
Firma: F. C. Trebbien & Søn, Hesteslagter,
Løvegade 2, Slagelse.

Troelstrup, Svenning, slagtermester; f. 23/7 1909
i Troelstrup, Alborg amt, søn af manufaktur
handler Christian Troelstrup; g. 1939 m. Majken
T., f. Nilsson; etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Kbhvn. 1936; medl. af best. f. Slagter
mesterforeningen f. Kbhvn. og Omegn.
Adr. Sankt Markus Plads 8, Kbhvn. V.
Firma: Svenning Troelstrup, Slagtermester,
H. C. Ørsteds Vej 50, Kbhvn. V.

Truelsen, Sven, slagteridirektør; f. 14/3 1905;
udd. bl. a. på Skive Andelsslagteri, Skive, di
rektør f. Morsø Andelsslagteri, Nykøbing M.
1948; medl. af best. f. A/S Morslands Folkebank,
Nykøbing M.
Adr. Nykøbing M.
Firma: Morsø Andelsslagteri, Nykøbing M.
Trønning, Wilfred Henry, slagtermester; f. 10/3
1902 i Kbhvn., søn af slagtermester Christian
Trønning; g. 26/3 1942 m. Lis Helga T., f. Niel
sen; udi. h. faderen, svendeprøve 1920, svend h.
slagtermester Albert Olsen, Kbhvn. 1920-23, op
taget s. kompagnon i faderens slagterforretning
i Kbhvn. 1923, eneindehaver af forretningen s.
1927.
Adr. Danas Plads 23, Kbhvn. V.
Firma: Chr. Trønning & Søn, Slagterforret
ning, Holmbladsgade 14, Kbhvn. S.

H. F. E. Uhier
slagtermester
Ålborg

Tørnkvist, Erling, slagtermester; f. 2/8 1915 i
Kirkeby, Svendborg amt, plejesøn af urmager
Jens Jørgen Hansen; g. 21/5 1945 m. Martha T.,
f. Møller; kørt landtur f. onkelen slagtermester
Erik Hansen, Egebjerg Hede pr. Stenstrup t.
1945, derefter overtaget slagtermester Martin
Larsen’s ejendom og forretning i Stenstrup f.
egen regning; hobby: jagt, medl. af best. f.
Stenstrup-Lunde-Kirkeby Jagtforening s. 1952.
Adr. Stenstrup.
Firma: E. Tørnkvist, Slagter, Stenstrup.
Uhler, Hermann Ferdinand Egon, slagterme
ster; f. 13/3 1914 i Tyskland, søn af kleinsmed
Hermann Uhier; g. 23/11 1941 m. Miranda U., f.
Palmquist-Hansen; udd. h. slagtermester Fritz
Petersen, Sønderborg 1928-32, svend h. slagter
mester Hansen, Vejle og på Konservesfabrikken
A.S.K., Kolding 1932-44, mestersvend i Henrik
Ehlers’ Pølsefabrik, Ålborg 1944-48, overtaget
nuværende slagterforretning i Ålborg — der
sideløbende omfatter pølsemageri — 1948; vare
område: kød og viktualier en detail; medl. af
best. f. Ålborg og Nørresundby Slagtermester
forening s. 1955.
Adr. Samsøgade 40, Ålborg.
Firma: Egon Uhier, Slagtermester, Østerbro
67, Ålborg.

Vad, Holger Haahr, slagtermester; f. 12/3 1899
i Tistrup, Ribe amt, søn af slagtermester Jens
Nielsen Vad; g. 11/11 1928 m. Marie Erecius V.,
f. Erecius Poulsen; udi. i faderens slagterforret
ning i Tistrup 1918, svend i lærevirksomheden,
iøvrigt svend i provinsen, etabl. sig s. selvstæn
dig slagtermester i Ribe 1928, overtaget nuvæ
rende slagterforretning på Frdbg. 1934.
Adr. Martensens Allé 16, Kbhvn. V.
Firma: Holger Vad, Slagtermester, GI. Konge
vej 121, Kbhvn. V.

Vad, Svend Aage, slagtermester; f. 11/11 1907 i
Lunde, Ribe amt, søn af slagtermester Niels
Christian Vad; g. 27/7 1946 m. Karin V., f. Ole
sen; udd. h. faderen 1922-26, i en del år drevet
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S. Aa. Vad
slagtermester
Esbjerg

H. C. Vadsholt
slagtermester
Vejle

E. Valsted
slagtermester
Vester Hornum

H. Veron
slagtermester
Vig St.

forretning i Giej bjerg i samarbejde m. moderen,
overtaget slagterforretning i Gørding 1941, af
hændet samme t. slagtermester Viggo Andersen
1943, overtaget slagterforretningen Jernbanegade
59, Esbjerg
1944, ombygget og moderniseret
samme, udlejet forretningen 1953, derefter ude
lukkende virket s. en gros slagter og kreatur
handler.
Adr. Langelandsvej 3, Esbjerg.
Firma: Svend Vad, En gros Slagtning &
Kreaturhandel, Langelandsvej 3, Esbjerg.

Valsted, Ejnar, slagtermester; f. 25/1 1927 i
Falde, Alborg amt, søn af gårdejer Anders Val
sted; g. 7/11 1953 m. Erna V., f. Aagaard; over
taget nuværende slagterforretning i Vester Hor
num — der er grundlagt 1931 og sideløbende om
fatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri —
1953; vareområde: kød og viktualier en detail fra
butik og vogn.
Adr. Vester Hornum.
Firma: Vester Hornum Slagterforretning v. E.
Valsted, Vester Hornum.

Vadsholt, Herluf Christian, slagtermester; f.
14/7 1914 i Overlade, Alborg amt, søn af gårdejer
Jens Christian Jensen Vadsholt; g. 1/6 1941 m.
Marie V., f. Andersen; udd. v. landvæsen, udd.
s. slagter h. farbroderen slagtermester Ingv.
Jensen, Overlade 1931-35, svendeprøve m. ud
mærkelse og médaillé (Overlade), frekventeret
Teknologisk Institut, Vejle, svend h. læremeste
ren samt h. slagtermestrene Kn. Wedel, Dal
mose, Møller, Korsør og Niels Mikkelsen, Mid
delfart, overtaget nuværende slagterforretning i
Vejle — der sideløbende omfatter pølsemageri —
1941, genn. årene moderniseret forretningen;
skuemester v. svendeprøver s. 1955, medl. af
best. f. Slagtermestrenes Syge- og Hjælpefor
ening, Vejle s. 1956.
Adr. Skovvang 18, Vejle.
Firma: Vejle Kødkontant v. H. Vadsholt, Lan
gelinie 66, Vejle.

Veggerby, Holger, slagtermester; f. 29/9 1902 i
Nibe, søn af slagtermester Jens Veggerby; g.
21/10 1928 m. Ellen V., f. Pedersen; udd. i fa
derens slagterforretning i Nibe 1917-21, svende
brev 1930, svend i lærevirksomheden 1921-27,
overtaget samme — der er grundlagt af faderen
ca. 1890 — 1927, udvidet og moderniseret forret
ningen samt indrettet nyt pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1945; vareområde: kød og
viktualier en detail fra butik og vogn; driver
sideløbende handel m. kreaturer og heste, inde
haver af Nibe off. Slagtehus, Nibe s. 1955; næst
formd. i Nibe og Omegns Slagtermesterforening,
skuemester v. svendeprøver.
Adr. Voldborggade 8, Nibe.
Firma: Holger Veggerby, Slagterforretning,
Voldborggade 8, Nibe.

Valgaard-Hansen, Hans Jørgen, slagtermester;
f. 20/6 1927 i Svinninge, Holbæk amt, søn af
slagtermester Rasmus Hansen; udd. h. slagter
mester Aage Olsen, Hundested 1942-46, svend h.
slagtermestrene Rasmussen, Højby, Chr. Chri
stensen, Hornsherred, H. C. Larsen, Nykøbing S.
og Ejn. Christensen, Helsingør, overtaget slag
termester Niels Olsen’s forretning i Holbæk —
der sideløbende omfatter pølsemageri og røgeri
— 1953.
Adr. Algade 6 A, Holbæk.
Firma: H. J. Valgaard-Hansen, Slagtermester,
Algade 6 A, Holbæk.

Veilbæk M., stadsdyrlæge.
Adr. Rønne.
Vernegaard, Arnold Laurits, slagtermester; f.
12/12 1914 i Esbjerg, søn af slagtermester Anders
Kr. Vernegaard; g. 21/5 1939 m. Elna V., f. Bil
strup; udd. dels h. faderen og dels h. slagter
mester Sigurd Henningsen, Horsens 1930-34,
svendebrev 1934, svend på Skive Andelsslagteri,
Skive 1934-44, overtaget nuværende slagterfor
retning i Skive — der er grundlagt af faderen
1938 og sideløbende omfatter pølsemageri, kogeri
og salteri — 1944; vareområde: kød og viktualier
en detail; kasserer i Skive og Omegns Slagter
mesterforening s. 1948, skuemester 1948-54.
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O. Vestergaard
slagtermester,
kreaturhandler
Nørre Nebel

S. Villekold
direktør
Kbhvn. V.

C. Vinther
slagtermester
Lendemarke

Adr. Jyllandsgade 46, Skive.
Firma: A. K. Vernegaard, Slagterforretning,
Vestergade 3, Skive.
Vernersen, Anker, slagtermester; f. 28/8 1901 i
Terndrup, Ålborg amt, søn af slagtermester
Jens Peter Vernersen; g. 7/3 1929 m. Signe V.,
f. Toft; udd. h. faderen 1915-19, svend h. samme
1919-29, overtaget nuværende slagterforretning i
Ålborg 1929; vareområde: kød og viktualier en
detail.
Adr. Borgergade 28, Ålborg.
Firma: Anker Vernersen, Slagterforretning,
Borgergade 24, Ålborg.

Vernersen, Elmer Hein, slagtermester; f. 14/5
1917 i Terndrup, Ålborg amt, søn af slagterme
ster Jens Peter Vernersen; g. 16/4 1941 m. Lilly
V., f. Laursen; udd. h. broderen slagtermester
Anker Vernersen, Ålborg 1931-35, frekventeret
Ålborg Slagterfagskole, svendebrev 1935, svend
i faderens forretning i Terndrup 1935-50, over
taget nuværende slagterforretning i Ålborg —
der er grundlagt 1939 — 1950; vareområde: kød
og viktualier en detail.
Adr. Ryesgade 46, Ålborg.
Firma: Elmer Vernersen, Slagterforretning,
Kastetvej 51, Ålborg.
Veron, Henry, slagtermester; f. 20/1 1914 i
Højby, Holbæk amt, søn af fisker Niels Peter
sen; g. 23/5 1937 m. Maja Kirstine V., f. Hansen;
udd. h. slagtermester Peter Nielsen, Vig 1928-32,
svend h. samme samt h. sønnen slagtermester
Vagn Nielsen 1932-50, etabl. sig s. kørende slag
ter på landture 1950, grundlagt nuværende slag
terforretning i egen nyopført ejendom i Vig
1954.
Adr. Vig St.
Firma: Henry Veron, Slagtermester, Vig St.
Vestergaard, A., opsynsmand.
Firma: Hadsund off. Slagtehus & Eksportslag
teri, Hadsund.

P. L.

Watson
slagtermester
Lohals

Vestergaard, Kr., slagtermester.
Firma: Haslev Andels-Svineslagteri, Haslev.

Vestergaard, Otto, slagtermester, kreaturhand
ler; f. 2/3 1902 i Borris, Ringkøbing amt, søn af
slagtermester Jørgen Vestergaard; g. 30/9 1928 m.
Marie V., f. Offersen; udd. h. broderen slagter
mester Svend Vestergaard, Borris 1919-23, svend
bl. a. h. slagtermester Henrik Christensen, Nør
re Nebel, overtaget sidstnævnte slagterforret
ning i Nørre Nebel 1930, bortforpagtet samme t.
slagtermester Regnar Overgaard 1953, derefter
udelukkende drevet kreaturhandel og -opdræt;
genn. en årrække formd. f. Varde og Omegns
Slagtermesterforening.
Adr. Strandvejen, Nørre Nebel.
Firma: Otto Vestergaard, Kreaturhandler, Nør
re Nebel.
Villekold, Søren, direktør; f. 8/12 1896 i Struer;
præliminær- og handelseksm., udd. på forskel
lige eksportslagterier, ansat på Skive Andels
slagteri, Skive 1912-16, forrettet militærtjeneste
1916-18, løjtnant i feltartilleriet, virket v. land
væsen 1918-20, ansat på Horsens Andels-Svine
slagteri, Horsens 1920-23, ansat på Østvendsyssel
Andels-Svineslagteri, Sæby 1923-26, general
manager i Irish Cooperative Meat Ltd., Water
ford, Irland 1926-30, direktør i A/S Randers Svi
neslagteri, Randers 1930-33, direktør f. Slagte
riernes Fællesindkøbsforening, De samvirkende
danske Andelsslagteriers Fælleskontor, Kbhvn.
1933; sekretær i andels- og privatslagteriernes
arbejdsgiverforeninger, formd. f. slagterfagets
fællesudvalg; dekoration: R.
Adr. Strandagervej 3, Hellerup.
Organisation: Slagteriernes Fællesindkøbsfor
ening, Axelborg, Kbhvn. V.

Vinther, Christian, slagtermester; f. 22/12 1900
i Tjæreby sogn, Sorø amt, søn af gårdejer Ras
mus Christensen; g. 26/5 1935 m. Elsine V., f.
Sørensen; udd. og virket v. landvæsen 1914-23,
ansat h. slagtermester Axel Didrichsen, Stege
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R. L. Watson
slagtermester
Lohals

P. Weilgaard
slagtermester
Holstebro

C. Weibel
slagtermester
Århus

1923-33, overtaget sidstnævntes filial i Lendemarke pr. Stege 1933, erhvervet nuværende ejen
dom i Lendemarke og grundlagt slagterforret
ning, slagtehus, pølsemageri og røgeri i samme
1939; kasserer i Møns Slagtermesterforening.
Adr. Hovedgaden 12, Lendemarke pr. Stege.
Firma: Winther Christensen, Slagtermester,
Lendemarke pr. Stege.
Voldum, Thomas Børge, slagtermester; f. 2/2
1917 i Ålborg, søn af slagtermester Johannes
Voldum; g. 7/6 1942 m. Anna V., f. Nielsen; udd.
h. slagtermester Harald Hertz, Silkeborg 1931-35,
svendebrev 1935, svend 1935-41, svend h. slagter
mester Chr. Hansen, Randers 1941-50, overtaget
nuværende slagterforretning i Randers — der
sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1950; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Vestergrave 34, Randers.
Firma: Th. Voldum, Slagterforretning, Kirke
torvet 6, Randers.

Volf, Frede, slagtermester.
Firma: Låsbygades Slagteriudsalg, Låsbygade
89, Kolding.
Vollstedt, Carl Knudsen, slagtermester; f. 12/4
1921 i Haderslev, søn af slagtermester Heinrich
Vollstedt; g. 7/7 1956 m. Ingeborg V., f. Knudsen;
udd. h. faderen 1937-41, frekventeret Haderslev
tekniske Skole, svend bl. a. h. slagtermester
Paul Thierbach, Kbhvn., bestyrer af Vojens Andels-Svineslagteri’s udsalg, Vojens (6 år), løst
næringsbrev og overtaget slagtermester Søndergaard’s forretning i Haderslev — der omfatter
butik og pølsemageri — 1954, genn. årene om
bygget og moderniseret samme.
Adr. Sønderbro 34, Haderslev.
Firma: Carl K. Vollstedt, Slagterforretning,
Sønderbro 2, Haderslev.

Vollstedt, Christian, slagtermester; f. 16/5 1905
i Haderslev, søn af slagtermester Heinrich Voll
stedt; g. 15/7 1941 m. Ingrid V., f. Petersen; udd.

K. Weis
slagtermester
Odder

h. faderen 1919-22, frekventeret Haderslev tek
niske Skole og Teknologisk Institut’s kurser,
Kbhvn., løst næringsbrev og overtaget faderens
slagterforretning i Haderslev (3. generation) —
der har 100-års jubilæum i 1962 og omfatter
slagterbutik m. kølerum og pølsefabrik — 1941,
genn. årene ombygget og moderniseret forret
ningen, driver sideløbende kreatur- og stude
opdræt (indtil 50 stk. pr. år); genn. årene tildelt
forskellige guld- og sølvmedailler på slagterud
stillinger i Kbhvn., Odense og Holland.
Adr. Naffet 22, Haderslev.
Firma: Christian Vollstedt, Slagtermester, Naf
fet 22, Haderslev.
Vollstedt, Heinrich, slagtermester.
Firma: Christian Vollstedt, Slagtermester, Naf
fet 22, Haderslev.

Vonsgart, Holger Marius, slagtermester; f. 29/6
1910 i Odense, søn af tømrermester Th. Olsen;
g. 11/10 1937 m. Oda V., f. Eskildsen; udd. h.
slagtermester Henry Hansen, Ringe 1925-29,
svendeprøve (Ringe), svend bl. a. h. slagterme
strene Lund, Middelfart og Chr. Hansen’s Søn
ner, Odense, grundlagt nuværende slagterforret
ning i Bolbro 1949.
Adr. Borchsvej 9, Bolbro.
Firma: H. Vonsgart, Slagtermester, Niels
Steensens Vej 6, Bolbro.

Watson, Peter Lentz, slagtermester; f. 15/3 1931
i Lohals, Langeland, søn af slagtermester Robert
Thomas Watson; udd. i faderens slagterforret
ning i Lohals 1945-49, aflagt svendeprøve i Rud
købing (meget godt og propert udført arbejde),
svend h. slagtermestrene Løvenhardt Madsen,
Vridsløselille, Laurits Petersen, Skamby og Thy
ge Andersen, Kerteminde samt i lærevirksom
heden, i kompagni m. broderen slagtermester
Robert Lentz Watson overtaget sidstnævnte —
der er grundlagt af faderen 1920 og sideløbende
omfatter slagtehus og pølsemageri — efter fa
derens død 1955; hobby: jagt.
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Adr. Lohals.
Firma: Lohals Kødudsalg v. Robert & Peter
Watson, Lohals.

Adr. Møllevej 6, Odder.
Firma: Knud Weis, Slagtermester, Møllevej 6,
Odder.

Watson, Robert Lentz, slagtermester; f. 15/10
1924 i Lohals, Langeland, søn af slagtermester
Robert Thomas Watson; udd. i faderens slagter
forretning i Lohals 1938-42, aflagt svendeprøve i
Rudkøbing (veludført og propert arbejde), fre
kventeret Teknologisk Institut, Kbhvn. 1941 og
1948, svend h. slagtermester Marius Hansen,
Rudkøbing, h. slagtermester L. Cohn, Kbhvn., i
Skinkekogeriet »Hafnia« A/S, Kbhvn., i Slagte
riernes Central A/S, Kbhvn. og i lærevirksomheden, i kompagni m. broderen slagtermester
Peter Lentz Watson overtaget sidstnævnte — der
er grundlagt af faderen 1920 og sideløbende om
fatter slagtehus og pølsemageri — efter faderens
død 1955; hobby: jagt.
Adr. Lohals.
Firma: Lohals Kødudsalg v. Robert & Peter
Watson, Lohals.

Welander-Jørgensen, Harry, slagtermester; f.
23/1 1917 i Fåborg, søn af blikkenslagermester
Rasmus Jørginius Jørgensen; g. 13/6 1943 m.
Ingrid W.-J., f. Østergaard; udd. dels h. slag
termestrene Brdr. Levin, Fåborg 1931-34 og dels
h. slagtermester Bruun, Stenlille 1934-35, svend
bl. a. h. slagtermester Jensen, Jelling, overtaget
slagtermester Ingm. Mortensen’s forretning i
Bredal pr. Vejle 1944, overtaget slagtermester
Hans Larsen’s forretning Tolderlundsvej 88,
Odense 1947, flyttet forretningen t. nyopført
ejendom m. slagter- og viktualieforretning samt
pølsemageri i Bolbro 1958.
Adr. Egilsvej 61, Odense.
Firma: H. Welander-Jørgensen, Slagtermester,
Egilsvej 53, Odense.

Weibel, Carl, slagtermester; f. 24/7 1911 i Ar
hus, søn af kedelsmed Anton Weibel; g. 27/11
1932 m. Ellen W., f. Jensen; udd. h. slagtermester
Niels Nielsen, Arhus 1925-30, svendebrev 1930,
svend i lærevirksomheden 1930-38, overtaget nu
værende slagterforretning i Arhus — der side
løbende omfatter pølsemageri, kogeri og salteri
— 1938; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Tordenskjoldsgade 12, Arhus.
Firma: Carl Weibel, Slagtermester, Torden
skjoldsgade 12, Arhus.

Weilgaard, Peter, slagtermester; f. 26/3 1898 i
Ringkøbing, søn af slagtermester Jens Christian
Weilgaard; g. 6/12 1924 m. Anna Marie W., f.
Pedersen; udd. h. slagtermester Chresten Peder
sen, Ringkøbing 1912-16, frekventeret Ringkøbing
tekniske Skole, svend bl. a. h. slagtermester
Olaf Christensen, Holstebro, overtaget sidst
nævntes forretning — der omfatter butik og
pølsemageri — 1936, genn. årene ombygget og
moderniseret samme; medl. af best. f. Holstebro
Slagtermesterforening og af hovedbest. f. Dan
ske Slagtermestres Landsforening.
Adr. Nygade 2, Holstebro.
Firma: P. Weilgaard, Slagtermester, Nørre
gade 46, Holstebro.

Weis, Knud, slagtermester; f. 14/6 1907 i Frue
sogn, Arhus, søn af slagtermester Otto Weis; g.
12/5 1940 m. Danny W., f. Sørensen; udd. i han
del, ansat h. faderen og h. slagtermester Hein
rich Nielsen, Abyhøj 1934-36, overtaget nuværen
de slagterforretning i Odder — der tidl. var vik
tualieforretning — 1936, udvidet forretningen
samt opført nyt pølsemageri, kogeri og salteri
1951-52; vareområde: kød og viktualier en detail;
medl. af best. f. Odder og Omegns Slagterme
sterforening; medl. af Odd-Fellow Ordenen i
Danmark.

Werge, Charles Viktor Kristian, slagtermester;
f. 23/4 1905 i Vorup, Randers amt, søn af slagter
mester Carl Werge; g. 20/9 1931 m. Agnethe W.,
f. Brogaard; udd. dels h. slagtermester Chr.
Hansen, Randers og dels h. slagtermester H. Hetebrügge, Randers 1919-23, svendebrev 1923,
svend h. slagtermester Iver Aaquist, Randers
1924-29, grundlagt nuværende slagterforretning i
Randers — der sideløbende omfatter pølsema
geri, røgeri, kogeri og salteri — 1929, indehaver
af filial Nordregrave 8, Randers s. 1939; vare
område: kød og viktualier en detail; medl. af
best. f. Danske Slagtermestres Hudeauktion’s
Randers afd.
Adr. St. Voldgade 7, Randers.
Firma: Charles Werge, Slagtermester, Kloster
gade 5, Randers.
Werge, Kaj, slagtermester; f. 4/9 1918 i Ars,
Alborg amt, søn af slagter Albert Werge; g. 21/8
1943 m. Lene W., f. Hansen; udd. h. slagterme
ster Niels Rask, Ars 1934-38, svendeprøve m.
diplom f. snitfri hudeaftagning (Ars), svend h.
læremesteren og h. slagtermester Petrus Peter
sen, Løgstør, overtaget slagtermester Chr. Laursen’s forretning i Vejle 1943, moderniseret sam
me — der sideløbende omfatter pølsemageri —
1956; hobby: rosport, medl. af best. f. og næst
formd. i Vejle Roklub 1949-52, rochef i samme
1947-49.
Adr. Worsåesgade 7, Vejle.
Firma: Kaj Werge, Slagtermester, Vedelsgade
101, Vejle.

Werner, Willy, slagtermester; f. 11/1 1919 i
Terndrup, Ålborg amt, søn af slagtermester
Jens Peter Werner; g. 21/10 1944 m. Johanne W.,
f. Rise; udd. dels h. faderen og dels h. slagter
mester Anker Werner, Alborg 1934-38, svende
brev 1938, svend 1938-45, overtaget nuværende
slagterforretning i Løgstør — der er grundlagt
1938 og sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
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K. Werge
slagtermester
Vejle

Aa. C. Wiinberg
slagtermester
Kbhvn. V.

C. Wiingaard
slagtermester,
kreaturhandler
Odense

kogeri og salteri — 1945; vareområde: kød og
viktualier en detail; medl. af best. f. Løgstør og
Omegns Slagtermesterforening og f. Løgstør
Håndværkerforening.
Adr. Bredgade 28, Løgstør.
Firma: Willy Werner, Slagtermester, Bredgade
28, Løgstør.

Wernersen, Jens, slagtermester; f. 10/3 1910 i
Terndrup, Ålborg amt, søn af slagtermester Jens
Peter Wernersen; g. 7/10 1941 m. Karen W., f.
Jensen; udd. i faderens slagterforretning i Tern
drup 1924-28, svend i lærevirksomheden 1928-42,
medindehaver af samme — der er grundlagt af
faderen 1925 og sideløbende omfatter slagtehus,
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1942;
vareområde: kød og viktualier.
Adr. Terndrup.
Firma: Terndrup Slagterforretning v. Jens P.
Wernersen, Terndrup.

Wernersen, Jens Peter, slagtermester; f. 21/8
1872; grundlagt nuværende slagterforretning i
Terndrup — der sideløbende omfatter slagtehus,
pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri — 1902;
vareområde: kød og viktualier.
Adr. Terndrup.
Firma: Terndrup Slagterforretning v. Jens P.
Wernersen, Terndrup.
Westergaard, N. G., stadsdyrlæge.
Adr. Frederikshavn.
Widriksen, Axel, disponent; f. 15/2 1907 i
Kbhvn., søn af typograf Christian Widriksen; g.
6/12 1933 m. Tove W., f. Hartmann; udd. h. slag
termestrene Hg. Petersen, Ordrup og Carl Ja
cobsen, GI. Mønt, Kbhvn. 1921-26, svendeprøve
1926, ansat i Slagteriernes Central A/S, Kbhvn.
1926-30, bestyrer h. slagtermester Julius Berner,
Brønshøj 1930, slagtersvend i Arbejdernes Kød
forsyning A/S, Kbhvn. 1931, inspektør 1937, till,
indkøbschef 1938, disponent 1953, daglig leder af
virksomhedens udsalg, en gros afdeling og fedevarefabrik.

N. E. Wilhelmsen
slagtermester
Esbjerg

Adr. Brønshøj vej 14, Brønshøj.
Firma: Arbejdernes Kødforsyning A/S, Hoved
kontoret, Nannasgade 5, Kbhvn. N.

Wiinberg, Aage Christian, slagtermester; f.
30/5 1912 i Kbhvn., søn af kok, viktualiehandler
Viggo Wiinberg; g. 13/4 1936 m. Ethel W., f.
Gøthlin; udd. s. pølsemager i firmaet J. Wiede
mann, Kbhvn. og s. slagter h. slagtermester
Walther Randrup, Kbhvn., derefter svend, over
taget forældrenes viktualieforretning i Kbhvn. —
der er grundlagt 1911 — 1939, udvidet samme
med slagterforretning 1945; medl. af best. f. Hø
kerforeningen f. Kbhvn. s. 1957, medl. af best,
f. sammes skyttelaug s. 1949.
Adr. Slotsherrensvej 38, Vanløse.
Firma: Aage Wiinberg, Slagtermester, Ny
Carlsberg Vej 23, Kbhvn. V.
Wiingaard, Carl, slagtermester, kreaturhand
ler; f. 10/1 1901 i Odense, søn af slagtermester
Carl Wiingaard; g. 24/10 1924 m. Dagmar W., f.
Hansen; udd. dels h. slagtermester Carl Frede
riksen, Odense 1915-16 og dels h. faderen 1916-19,
svend i faderens slagterforretning i Odense,
overtaget samme 1923, borgerskab 1923, genn.
årene indehaver af forskellige slagterforretnin
ger i Odense, indehaver af nuværende slagter
forretning i Odense s. 1935, løst slagterborger
skab; medl. af best. f. Odense Slagterlaug 194344; hobby: trav- og galopsport.
Adr. Reventlowsvej 53, Odense.
Firma: Carl Wiingaard!, Slagtermester, Re
ventlowsvej 53, Odense.
Wildfang, Johannes, eksportør; f. 15/6 1907 i
Vonsbæk, Haderslev amt, søn af gårdejer Hans
Wildfang; g. 28/10 1951 m. Emma W., f. Nielsen;
udd. i kreaturhandel, genn. årene drevet kreatur
handel fra Haderslev og Åbenrå, sideløbende
grundlagt nuværende eksportforretning i Ha
derslev — der omfatter eksport af levende og
slagtede kreaturer t. Tyskland — 1955.
Adr. Astrupvej 150, Haderslev.
Firma: Johs. Wildfang, Eksportforretning,
Astrupvej 150, Haderslev.
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S. R. Wisler
slagtermester
Arhus

P. Wittrup
direktør
Herning

Aa. J. Wohlert
slagtermester
Esbjerg

Wilhelmsen, Arne, slagtermester; f. 28/4 1921 i
Kbhvn., søn af brødkusk Søren Erik Wilhelm
sen; g. 14/5 1944 m. Lizzi W., f. Kristensen; udi.
h. slagtermester Charl. Jensen, Charlottenlund
1940, svend h. slagtermestrene P. E. Larsen og
Aage Jensen — begge Kbhvn., etabl. sig s. selv
stændig slagtermester i Kbhvn. 1949.
Adr. Rønningsvej 9, Kbhvn. NV.
Firma: Arne Wilhelmsen, Slagtermester, Ar
husgade 1, Kbhvn. 0.

Winsløw, Oscar, fabrikant; f. 4/6 1916 i Kbhvn.,
søn af restauratør F. Winsløw; g. 22/10 1940 m.
Anne-Lise W., f. Maczulat; pølsemagerlærling i
A/S Slagteriernes Central’s fabrikker, Kbhvn.
1931, svend 1935, handelseksm. fra Købmandssko
len i Kbhvn. 1940, grundlagt nuværende fedevarefabrik og skinkekogeri i Kbhvn. 1942.
Adr. Madvigs Allé 3, Kbhvn. V.
Firma: Oscar Winsløw, Fedevarer en gros,
Krusågade 35, Kbhvn. V.

Wilhelmsen, Niels Einer, slagtermester; f. 6/4
1920 i Esbjerg, søn af fiskeeksportør Einer Wil
helmsen; g. 8/7 1944 m. Jessie Mary W., f. Niel
sen; udd. h. slagtermester Melsen, Esbjerg 193539, frekventeret Esbjerg tekniske Skole, svend
bl. a. h. læremesteren og h. slagtermestrene
Rich. Christiansen og Villy Hansen — begge Es
bjerg, en tid bestyrer af slagterforretningen
Kongensgade 18, Esbjerg, iøvrigt ansat i A/S
Bylderup-Bov & Omegns Eksportslagteri, Bylderup-Bov, løst næringsbrev og etabl. sig s. selv
stændig slagtermester m. forretning i Skolegade,
Esbjerg 1943, overtaget nuværende slagterforret
ning i Esbjerg — der omfatter butik og pølse
mageri — s. å., genn. årene ombygget og mo
derniseret samme; suppleant t. best. f. Slagter
mestrenes Indkøbsforening, Esbjerg.
Adr. Havnegade 131, Esbjerg.
Firma: N. E. Wilhelmsen, Slagtermester,
Havnegade 131, Esbjerg.

Winther, Gertrud, slagterekspeditrice; datter
af slagtermester Johan Jørgen Jensen; medarbej
der i moderen fru Gunder Jensen’s slagterfor
retning i Nordborg.
Firma: J. Jensen, Slagterforretning, Storegade
17, Nordborg.

Wille, A., kommunedyrlæge.
Adr. Ringkøbing.

Winkler, Kresten Frederiksen, slagtermester;
f. 30/3 1918 i Vium, Viborg amt, søn af gårdejer
Fr. Winkler; g. 11/12 1940 m. Anna W., f. Feveile;
udd. i mejeribrug i Ravnstrup og Hadsund, med
arbejder i svigerfaderens slagterforretning i
Klippinge s. 1942.
Adr. Klippinge.
Firma: H. H. Feveile, Slagtermester, Klippinge.

Winther, Marius, slagtermester; f. 5/8 1905 i
Kastbjerg, Randers amt, søn af gårdejer Niels
Christian Winther; g. 21/11 1926 m. Olga Mar
grethe W., f. Olsen; udd. h. slagtermester Chr.
Christensen, Mariager 1919-23, svendebrev 1923,
svend 1923-26, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Mou, Himmerland 1926, grundlagt nu
værende slagterforretning i Mariager — der
sideløbende omfatter slagtehus, pølsemageri, rø
geri, kogeri og salteri — 1928, udvidet og moder
niseret virksomheden 1936 og 1955; vareområde:
kød og viktualier en detail; medl. af best. f. Ho
bro og Omegns Slagtermesterforening s. 1953.
Adr. Havnegade 5, Mariager.
Firma: M. Winther, Slagtermester, Havnegade
5, Mariager.

Winther, Vilhelm, slagtermester.
Firma: Vilh. Winther, Slagterforretning, Hirts
hals.

Wisborg, Richardt, slagtermester; f. 12/3 1908
i Gudlumholm, Alborg amt, søn af murermester
Vilhelm Wisborg; g. 15/11 1931 m. Hilma W., f.
Jensen; udd. på Sønderborg Andels-Svineslag
teri, Sønderborg 1924-28, svendebrev 1928, svend
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slagtermester
Sønderborg

H. Würtzenfeld
slagtermester
Silkeborg

J. Wuth
slagtermester
Tjæreborg

i lærevirksomheden 1928-45, bestyrer af slagte
riudsalget i Sønderborg 1945-47, etabl. sig s.
selvstændig slagtermester i Ålborg 1947, over
taget slagterforretning i Sønder Onsild 1949,
grundlagt slagterforretning i Ålborg 1951, over
taget slagterforretning i Lønstrup 1953, grund
lagt slagterforretning i Hjørring m. filial i
Feriebyen, Skallerup Klit pr. Hjørring 1955,
overtaget nuværende slagterforretning i Arden
— der er grundlagt 1897 og sideløbende omfat
ter slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri og sal
teri — 1956.
Adr. Arden.
Firma: R. Wisborg, Slagtermester, Arden.

Wisler, Sven Richard, slagtermester; f. 8/7
1913 i Blåhøj, Vejle amt, søn af gårdejer Jo
hannes Peter Wisler; g. 1954 m. Brita W., f.
Jacobsen; udd. på Vejle Andels-Svineslagteri,
Vejle 1929-33, svendebrev 1933, svend i lærevirksomheden 1933-39, etabl. sig s. selvstændig
slagtermester i Vejle 1939, slagtermester i Od
der 1942-45, indehaver af forskellige slagterfor
retninger i Århus 1945-47, 1947-54 og 1955-56,
overtaget nuværende slagterforretning i Århus
— der sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri —• 1954; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Marius Simonsens Vej 3, Århus.
Firma: Sven Wisler, Slagtermester, Herluf
Trolles Gade 42, Århus.

Wittrup, Poul, direktør; f. 10/4 1921 i Skib
bild, Ringkøbing amt, søn af fjerkræslagter
Ernst Wittrup; g. 27/1 1945 m. Esther W., f.
Franch; udd. og virket v. bankvæsen1, overtaget
nuværende fjerkræslagteri i Herning — der om
fatter en gros slagtning af fjerkræ og kaniner
t. eksport og hjemmemarkedet samt opdræt af
avlsdyr indenfor kaninavl — efter faderens død
1945, ombygget og moderniseret samme 1957.
Adr. H. N. Andersens Vej 6-8, Herning.
Firma: Herning Fjerkræslagteri, H. N. Ander
sens Vej 6-8, Herning.

D. B. Wybrandt
slagtermester
Farum

Wium, Flemming, slagtermester; f. 2/7 1926 i
Holstebro, søn af slagtermester Peter Wium;
udd. dels h. faderen 1940-42 og dels h. slagter
mester Th. Rosenberg, Holstebro 1942-44, fre
kventeret Holstebro Handelsskole, svendebrev,
svend i forskellige danske virksomheder 194449, optaget s. kompagnon i faderens slagterfor
retning i Holstebro 1950; speciale: hesteslagt
ning.
Firma: P. Wium & Søn, Slagterforretning,
Vestergade 9, Holstebro.
Wium, Kaj Melchior, slagtermester, fabrikant;
f. 11/3 1923 i Ulfborg, Ringkøbing amt, søn af
slagtermester Jens Wium; g. 1/9 1945 m. Helene
W., f. Hansen; udd. h. slagtermester Wium,
Kbhvn. 1937-41, svend bl. a. h. læremesteren,
overtaget slagterforretning på nuværende adres
se i Esbjerg 1944, omdannet samme t. special
fabrik f. leverpostej 1951, udvidet og moderni
seret fabrikslokalerne 1952 og 1954.
Adr. Peder Gydes Vej 10, Esbjerg.
Firma: Wium, Leverpostejfabrik, Jy Ilands
gade 40, Esbjerg.
Wium, Karen Margrethe, slagtermester.
Firma: Wium, Slagter- & Viktualieforretning,
Nordre Fasanvej 45 & 155, Kbhvn. F.
Wium, Peter, slagtermester; f. 21/5 1895 i Hol
stebro, søn af landmand Poul Christian Jensen
Wium; g. 27/1 1924 m. Jenisine Margrethe W.,
f. Rasmussen; udd. dels h. slagtermester Salo
mon, Ulfborg 1909-11 og dels h. broderen slag
termester Jens Wium, Holstebro 1911-13', lære
brev, svend i forskellige danske og tyske virk
somheder 1913-18, etabl. sig s. selvstændig slag
termester i Holstebro 1918, optaget sønnen Flem
ming Wium s. kompagnon i forretningen 1950,
studierejse t. Holland 1948; speciale: hesteslagtning; medl. af best. f. Holstebro Slagtermester
forening (3 år).
Firma: P. Wium & Søn, Slagterforretning,
Vestergade 9, Holstebro.
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slagtermester
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P. F. Zickert
slagtermester
Sønderborg

C. W. Zwiebler
slagtermester
Arhus

Maskinfabrik,

Adr. Ringgade 44, Sønderborg.
Firma: Otto Wolf, Slagtermester, St. Rådhus
gade 15, Sønderborg.

Wohlert, Aage Johannes, slagtermester; f.
20/10 1914 i Esbjerg, søn af slagtermester Jo
hannes Wohlert; g. 10/3 1940 m. Marie W., f.
Sonnichsen; udd. h. slagtermester Gundersen,
Esbjerg 1928-32, frekventeret Esbjerg Handels
skole, svend bl. a. h. slagtermestrene Karl
Knudisen, Vejen, Alber, Nordby, Fanø og Daltor
Olsen, Esbjerg (15 år), optaget s. kompagnon i
fru Daltor Olsen's slagterforretning i Esbjerg
1950, eneindehaver af samme — der omfatter
butik og pølsemageri — s. 1958, genn. årene om
bygget og moderniseret forretningen.
Adr. Norgesgade 9, Esbjerg.
Firma: Daltor Olsen & Aage Wohlert, Kon
gensgade 30, Esbjerg.

Wuth, Jacob, slagtermester; f. 23/2 1910 i Hol
bæk, søn af slagter Franz Wuth; g. 26/9 1937 m.
Laura W., f. Gjerlufsen; udd. h. slagtermester
Chr. Jensen, Esbjerg 1925-29, frekventeret Es
bjerg tekniske Skole, svend bl. a. h. slagter
mester Pacharzina, Esbjerg (en gros slagter),
bestyrer h. kreatur- og hestehandler Thomas
Peder Gjerlufsen, Tjæreborg, løst næringsbrev
og etabl. sig s. selvstændig slagtermester i Tjæ
reborg 1937, genn. årene ombygget og moder
niseret forretningen — der omfatter butik og
pølsemageri.
Adr. Tjæreborg.
Firma: Jacob Wuth, Slagterforretning, Tjære
borg.

Wohlert, Anders Peter, slagtermester; f. 28/12
1908 i Attrup, Randers amt, søn af slagtermester
Søren Peter Wohlert; g. 9/11 1941 m. Anna W.,
f. Jacobsen; udd. i handel, ansat i faderens
slagterforretning i Kolind 1930-45, overtaget
samme — der er grundlagt 1917 og sideløbende
omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1945; vareområde: kød og viktualier
en detail.
Adr. Kolind.
Firma: P. Wohlert, Slagterforretning, Kolind.

Würtzenfeld, Hilmar, slagtermester; f. 19/7
1897 i Vandet, Viborg amt, søn af slagtermester
Daniel Würtzenfeld; g. 17/2 1922 m. Ane Ingrid
W., f. Andersen; udd. h. faderen 1912-16, svend
1916-42, etabl. sig s. selvstændig slagtermester
i Kjellerup 1942, overtaget nuværende slagter
forretning i Silkeborg — der er grundlagt 1906
og sideløbende omfatter pølsemageri, røgeri,
kogeri og salteri — 1956; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Søndergade 14-16, Silkeborg.
Firma: Søndergades Kødudsalg, H. Würtzen
feld, Søndergade 21, Silkeborg.

Wodschow, P., civilingeniør.
Firma: Wodlschow & Co.,
Grundtvigsvej 9, Kbhvn. V.

Wolf, Otto, slagtermester; f. 30/10 1904 i Søn
derborg, søn af snedkermester Adolf Wolf; g.
12/11 1930 m. Erna W., f. Lange; udd. dels h.
slagtermester Hansen, Korinth, Fyn 1920-22 og
dels h. slagtermester Marburger, Sønderborg
1922-24, pølsemager i Tyskland, sen. ansat h.
slagtermestrene Bunkenborg, Christiansfeld og
Vald. Hansen, Vejle, løst næringsbrev og over
taget nuværende slagterforretning i Sønder
borg — der tidl. blev drevet s. viktualieforret
ning og omfatter butik og pølsemageri — 1936,
genn. åren ombygget og moderniseret samme.

Wybrandt, Dirck Bacher, slagtermester; f. 3/8
1905 i St. Magleby, Kbhvn.s amt, søn af gård
ejer Henrik Wybrandt; g. 18/11 1934 m. Elly W.,
f. Larsen; udd. h. slagtermester Corneliussen,
Amagerbrogade, Kbhvn. 1930-34, overtaget slag
termester Mortensen’s forretning m. tilhørende
ejendom i Farum 1934, udvidet samme 1938 og
1955; hiedl. af best. f. Frederiksborg og Omegns
Slagtermesterforening s. 1946; genn. ca. 10 år
kasserer i Farum Borger- og Grundejerforening,
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A. H. C. Øberg
slagtermester
Horsens

B. Øien
slagtermester
Skårup F.

L. V. Øberg
eksportør
Thorsvang

medl. af best. f. Farum Handels- og Håndvær
kerforening, genn. 5 år tropsrådsformd. f. Klaus
Nar’s Spejdertrop’s forældreråd, genn. 10 år
medl. af best. f. Frederiksborg Amts Skytte
forening’s 29. kreds.
Adr. Hovedgaden 55, Farum.
Firma: D. B. Wybrandt, Slagtermester, Ho
vedgaden 55, Farum.

Zacho, Knud, slagtermester; f. 14/12 1923 i Ar
hus, søn af overtjener Edvard Michael Zacho;
g. 18/4 1946 m. Erna Margrethe Z., f. Andersen;
udd. h. slagtermester C. H. P. Gøttsche, Herning
1938-42, svend h. slagtermester Wium, GI. Kon
gevej, Kbhvn. V. 1944-45, bestyrer af nuværen
de slagter- og viktualieforretning på Frdbg. f.
sidstnævnte 1945-49, derefter medindehaver af
samme i kompagni m. fru Karen Wium.
Adr. Lej revej 6, Brønshøj.
Firma: Wium, Slagter- & Viktualieforretning,
Nordre Fasanvej 45, Kbhvn. F.
Zickert, Paul Friedrich, slagtermester; f. 14/2
1893 i Sønderborg, søn af smedemester Osvald
Zickert; g. 16/3 1924 m. Anna Z., f. Ketelsen;
udd. s. slagter og pølsemager h. slagtermester
Detlefsen, Sønderborg 1908-11, svend i Tyskland
t. 1914, deltaget i verdenskrig 1 1914-19, derefter
svend i Danmark, forpagtet læremesterens slag
terforretning i Sønderborg 1923, overtaget sam
me — der omfatter butik og pølsemageri — 1928,
genn. årene ombygget og moderniseret forret
ningen; genn. 24 år formd. f. Sønderborg Amts
Slagtermesterforening.
Adr. Perlegade 94, Sønderborg.
Firma: Fr. Zickert, Slagterforretning, Perle
gade 94, Sønderborg.

Zimmermann, Christian Jørgen, eksportør; f.
10/6 1904 i Sønderborg, søn af slagter, kreatur
handler Mathias Zimmermann; g. 14/6 1935 m.

A. Ørndrup
slagtermester
Ranum

Charlotte Z., f. Springer; udd. i handel m. krea
turer bl. a. h. faderen, derefter drevet omfat
tende kreaturhandel, sideløbende grundlagt nu
værende eksportforretning i Sønderborg — der
omfatter eksport af slagte- og levekvæg samt
søer t. Tyskland — 1950; medl. af best. f. Lands
foreningen af Kreaturhandlere i Danmark og f.
Dansk Eksportør- og Kødgrossistforening, formd.
f. A/S Privateksportørernes Skibstransport.
Adr. Parkgade 40, Sønderborg.
Firma: Chr. Zimmermann, Eksportforretning,
Parkgade 40, Sønderborg.

Zingenberg, Godfred, slagtermester; f. 4/11
1907 i Kbhvn., søn af slagtermester Carl Peter
Zingenberg; g. m. Ebba Margrethe Z., f. Møller;
udd. i faderens slagterforretning i Kbhvn., fre
kventeret pølsemagerskole i Leipzig, sen. pølse
mager i Amerika, iøvrigt ansat i faderens slag
terforretning i Kbhvn., overtaget samme efter
faderens død 1942.
Firma: Sophus Arildsen’s Eftf., Slagterforret
ning, St. Kongensgade 18, Kbhvn. K.
Zwiebler, Carl Willy, slagtermester; f. 12/2
1908 i Århus, søn af en gros slagter Carl Paul
Zwiebler; g. 1/1 1938 m. Erna Kirstine Z., f.
Højgaard; udd. dels h. faderen og dels h. slag
termester Harald Nisted, Århus 1922-26, svende
brev 1926, svend h. slagtermester Harald Nisted,
Arhus 1926-33, overtaget nuværende slagterfor
retning i Arhus — der er grundlagt 1922 og side
løbende omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og
salteri — 1933, moderniseret samme 1947; vare
område: kød og viktualier en detail.
Adr. Rosenvangs Allé 40, Arhus.
Firma: W. Zwiebler, Slagtermester, Rosen
vangs Allé 40, Århus.
Zøfting-Larsen, Karl Knud, slagtermester; f.
9/3 1920 i Hvalsø, Roskilde amt, søn af konditor
L. Larsen; g. 12/5 1946 m. Grethe Z.-L., f. Børgesen; udd. h. slagtermester Herrn. Christensen,
Holbæk 1934-38, svend i Kbhvn., optaget s. kom-
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S. M. J. Ørtoft
slagtermester
Grindsted

T. Ørtoft
slagtermester
Struer

H. B. Ørum
slagtermester
Kbhvn. V.

pagn'on i broderen1 slagtermester Poul Helmar
Zøfting-Larsen’s forretning i Hillerød 1956.
Adr. Roskildevej 53, Hillerød.
Firma: Zøfting-Larsen, Slagterforretning,
Søndre Jernbane vej 16, Hillerød.

Zøfting-Larsen, Poul Helmar, slagtermester;
f. 19/9 1912 i Hvalsø, Roskilde amt, søn af kon
ditor L. Larsen; g. 10/6 1939 m. Inge Z.-L., f.
Jensen; udd. h. slagtermester Herrn. Christen
sen, Holbæk 1926-30, svend i Roskilde og
Kbhvn., drevet slagterforretning i Køge og Hol
bæk, overtaget slagtermester Peter Nielsen’s
forretning i Hillerød 1954.
Adr. Søndre Jernbane vej 16, Hillerød.
Firma: Zøfting-Larsen, Slagterforretning, Søn
dre Jernbane vej 16, Hillerød.
Zøllner, Johan Frederik, slagtermester; f. 4/10
1921 i Kbhvn., søn af slagtermester Lauritz
Ludvig Zøllner; g. 19/11 1950 m. Jonna Z., f.
Lindewald; udd. h. faderen, svendeprøve 1939,
svend h. faderen t. 1942 og h. slagtermester
Emil Hansen, Odense t. 1943, ansat i Canada
Packers Ltd., Toronto, Canada 1946-47, derefter
påny ansat i faderens slagterforretning i
Kbhvn., optaget s. kompagnon i samme — der
er grundlagt 1867 — 1948.
Adr. Gråbynkevej 38, Brønshøj.
Firma: Brdr. Zøllner, Slagterforretning, Nørrebrogade 174, Kbhvn. N.
Øberg, Albert Hans Christian, slagtermester;
f. 24/6 1916 i Horsens, søn af slagtermester Fer
dinand Øberg; g. 28/3 1942 m. Ellen 0., f. Kjeld^
gaard; udd. h. slagtermester Arthur Jensen,
Horsens 1930-34, svendebrev 1934, svend i
Kbhvn. 1934-39, etabl. sig s. selvstændig en gros
slagter i Horsens 1939, overtaget nuværende
slagterforretning i Horsens — der sideløbende
omfatter pølsemageri, røgeri, kogeri og salteri
— 1946; vareområde: kød og viktualier en detail.
Adr. Slotsgade 25, Horsens.
Firma: A. Øberg, Slagtermester, Slotsgade 25,
Horsens.

K. E. Ørum
slagtermester
Roskilde

Øberg, Louis Viggo, eksportør; f. 19/6 1918 i
Horsens, søn af slagtermester Ferdinand Øberg;
g. 29/5 1949 m. Aase 0., f. Kjeldsen; udd. h.
faderen 1933-37, svendebrev 1937, selvstændig
en gros slagter m. opkøb af kreaturer og kalve
t. en gros slagtning 1937-52, derefter udeluk
kende eksportør af levende og slagtede krea
turer og kalve t. udlandet.
Adr. Thorsvej 6, Thorsvang pr. Horsens.
Firma: Louis Øberg, Eksport, Kød en gros,
Thorsvang pr. Horsens.
Øholm, Børge Christian, slagtermester; f. 9/10
1906 i Arhus, søn af slagtermester Øgaard Holm
Christensen; g. 10/4 1941 m. Gerda 0., f. Lüttjohan; udd. h. faderen 1920-24, svendebrev 1924,
svend 1924-38, etabl. sig s. selvstændig slagter
mester i Arhus 1938, optaget s. kompagnon i
faderens slagterforretning i Århus 1947, ene
indehaver af samme — der er grundlagt af fade
ren 1905 og sideløbende omfatter pølsemageri,
røgeri, koge ri og salteri — s. 1956; vareområde:
kød og viktualier en detail.
Adr. Søndre Ringgade 4, Arhus.
Firma: 0. Holm Christensen & Søn, Slagter
forretning, Nørregade 59, Arhus.

Øien, Bent, slagtermester; f. 10/8 1927 i Vormark, Svendborg amt, søn af snedkermester Al
fred Øien; g. 26/9 1948 m. Helga 0., f. Jensen;
udd. h. slagtermester Christiansen, Hesselager
1942-46, svendeprøve (Hesselager), svend h. læ
remesteren, overtaget slagtermester Laurits
Madsen’s forretning i Skårup F. — der side
løbende omfatter pølsemageri samt landtur —
1951; medl. af Skårup brandvæsen s. 1954.
Adr. Skårup F.
Firma: Bent Øien, Slagtermester, Skårup F.
Ørndrup, Axel, slagtermester; f. 17/6 1922 i
Fredbjerg, Farsø sogn, Alborg amt, søn af han
delsmand Anders Ørndrup; g. 18/4 1946 m. Kam
ma 0., f. Qvist; udd. h. slagtermester Kjær, Løk
ken 1937-41, svendebrev 1941, svend1 i Løkken
1941-43 og i Alborg 1943-46, overtaget nuværende
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S. Ørum-Petersen
slagtermester
Herning

C. Østergaard
slagtermester
Tim

C. Østergaard
slagtermester
Bonderup

slagterforretning i Ranum — der sideløbende
omfatter slagtehus, pølsemageri, røgeri, kogeri
og salteri — 1946; vareområde: kød og viktualier
en detail; medl. af best. f. Ranum Håndværker
forening, f. Ranum Elværk og f. Ranum Lyst
anlæg.
Adr. Ranum.
Firma: Axel Ømdrup, Slagterforretning, Ra
num.

Ørsted, Paul, slagtermester.
Firma: Johs. Nielsen v. Paul Ørsted, Slagter
fe Pålægsforretning, GI. Kongevej 147, Kbhvn.V.
Ørtoft, Niels Anker, slagtersvend; søn af slag
termester Tage Ørtoft; udd. i faderens slagter
forretning i Struer, medarbejder i samme.
Firma: Tage Ørtoft, Slagterforretning, Vester
gade 4, Struer.

Ørtoft, Sigvald Marius Jensen, slagtermester;
f. 26/4 1910 i Ølby, Ringkøbing amt, søn af pro
dukthandler Jens Ørtoft; g. 10/3 1935 m. Mar
grethe 0., f. Iversen; udd. h. slagtermester Mads
Skou, Struer 1924-28, frekventeret Struer tekni
ske Skole, svend bl. a. h. slagtermester Hage
mann, Kbhvn., overtaget svigerfaderen slagter
mester Jens Iversen’s forretning i Grindsted 1944,
genn. årene ombygget og moderniseret samme,
sideløbende kreaturhandler og opkøber f. svoge
ren slagtermester eksportør Lars Iversen, Grind
sted.
Adr. Vestergade 10, Grindsted.
Firma: S. Ørtoft, Jens Iversen’s Eftf., Slagter
forretning, Vestergade 10, Grindsted.
Ørtoft, Tage, slagtermester; f. 20/11 1905 i
Humlum, Ringkøbing amt, søn af arbejdsmand
Jens Ørtoft; g. 6/4 1931 m. Klara 0., f. Vestergaard; udd. h. slagtermester Niels Skou, Struer
1919-23, frekventeret Struer tekniske Skole,
svend bl. a. h. læremesteren og h. slagtermester
Poul Olsen, Hellerup (11 år), optaget s. kompag
non i lærevirksomheden 1939, eneindehaver af
samme — der omfatter butik og pølsemageri —

45

H. A. Østergaard
slagtermester
Barde

efter læremesterens død 1950, genn. årene om
bygget og moderniseret forretningen; formd. f.
Struer og Omegns Slagtermesterforening, til
synsførende m. Struer tekniske Skole’s slagterafd.
Adr. Ølbyvej 14, Struer.
Firma: Tage Ørtoft, Slagterforretning, Vester
gade 4, Struer.
Ørum, Harald Buch, slagtermester; f. 30/11
1876 i Kolding, søn af slagtermester Peter Ørum;
g. 8/2 1919 m. Johanne 0., f. Christensen; udi.
h. faderen i Kolding 1894, opkøber h. slagter
mester Adolph Küster, Odense 1895, ansat h.
slagtermester Ludvig Hertz, Esbjerg 1896-1901,
kompagnon h. samme 1901-05, selvstændig slag
termester i Esbjerg 1905-19 og i Ribe 1922-32,
sælger i Schaub & Co. A.m.b.A., Kødbyen,
Kbhvn. s. 1934; medstifter af Esbjerg Slagter
mesterforening, en tid formd. og sen. kasserer
f. samme, medstifter af Ribe Slagtermesterfor
ening, genn. 3 år fung. formd. f. samme.
Adr. Enghavevej 71, Kbhvn. V.
Firma: Schaub & Co. A.m.b.A., Flæsketorvet
33-37, Kødbyen, Kbhvn. V.

Ørum, Knud Erik, slagtermester; f. 30/7 1921 i
Esbjerg, søn af slagtermester Harald Ørum; g.
23/1 1955 m. Esther 0., f. Monrad; udd. h. slag
termester Arne Frost, Glostrup 1935-39, ansat
h. slagtermestrene Hans Jensen, Søborg og Nicolaisen, Søborg, bestyrer h. slagtermester Poul
Hansen’s enke, Klampenborg (2 år), iøvrigt an
sat på Kronobergs Slagteri, Sverige og h. slag
termester Peter Ryholt, Kbhvn. (5 år), etabl. sig
s. selvstændig slagtermester i Roskilde 1955.
Adr. Holbækvej 24, Roskilde.
Firma: K. E. Ørum, Slagtermester, Kongebak
ken 5 & Platanvej 19, Roskilde.
Ørum-Petersen, Svend, slagtermester; f. 1/12
1917 i Herning, søn af slagtermester Sofus ØrumPetersen; g. 26/11 1944 m. Helga Ø.-P., f. Øster
gaard; udd. i faderens slagterforretning i Her
ning 1932-36, frekventeret Herning tekniske Sko-
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H. Østergaard
slagtermester
Âarhus

O. Østergaard
slagtermester
Barde

le, svend bl. a. h. slagtermestrene A. E. Jensen,
Skive, Klinge, Skive og A. Rasmussen, Borris,
i kompagni m. slagtermester Jens Nielsen over
taget lærevirksomheden — der har været drevet
af faderen i kompagni m. slagtermester Niels
Nielsen s. 1915 og omfatter butik og pølsemageri
— 1955, genn. årene udvidet og moderniseret
forretningen; faglærer v. Herning tekniske Skole.
Adr. Kingosvej 6, Herning.
Firma: S. Ørum-Petersen & N. Nielsen, Slag
ter- & Pålægsforretning, Østergade 12, Herning.

Østergaard, Carl, slagtermester; f. 30/4 1923 i
Sahl, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Jørgen
Østergaard; g. 7/11 1951 m. Dagny 0., f. Nielsen;
udd. h. slagtermester J. Chr. Olesen, Borbjerg
pr. Holstebro 1943-47, frekventeret Teknologisk
Institut, Kbhvn., svend bl. a. h. slagtermestrene
Nielsen, Ranum og Sofus Pedersen, Hvide Sande
pr. Ringkøbing, overtaget slagtermester Jens Ra
ta j erg’s forretning i Tim — der omfatter butik,
pølsemageri, salteri og kogeri — 1952, genn.
årene ombygget og moderniseret samme; medl.
af best. f. Tim Borger- og Håndværkerforening.
Adr. Tim.
Firma: Tim Slagterforretning, Tim.
Østergaard, Christian, slagtermester; f. 9/4 1909
i Hurup, Thisted amt, søn af gårdejer Jens Chri
stian Østergaard; g. 28/10 1938 m. Anna Johanne
0., f. Jensen; udd. h. slagtermester Johs. Tinggaard, Snedsted 1930-34, svendeprøve 1934, svend
bl. a. h. slagtermestrene Viggo Vestergaard, Hu
rup, Thy, Otto Ekmann, Bedsted, Thy, A. Poul
sen, Bedsted, Thy, Chr. Møller Johansen, Lunde
J. og Jensen, Onsevig, Lolland, etabi. sig s. selv
stændig slagtermester i Bonderup 1938, opført
nuværende moderne slagterforretning m. pølse
mageri i Bonderup 1954; formd. f. Bonderup
Håndværker- og Borgerforening.
Adr. Bonderup.
Firma: Bonderup Slagterforretning, Bonderup.
Østergaard, Hans Ahle, slagtermester; f. 2/6
1907 i Vorgod, Ringkøbing amt, søn af slagter

mester Ole Østergaard; g. 28/12 1938 m. Kamma
Helene 0., f. Andersen; udd. i faderens slagter
forretning i Barde pr. Herning 1921-25, svend og
medarbejder i lære virksomheden samt drevet
kreaturhandel sammen m. faderen, overtaget
lærevirksomheden — der omfatter butik og
pølsemageri — 1929, genn. årene ombygget og
moderniseret samme; tidl. medl. af best. f. Her
ning og Omegns Slagtermesterforening.
Adr. Barde pr. Herning.
Firma: Hans Østergaard, Slagterforretning,
Barde pr. Herning.

Østergaard, Harald, slagtermester; f. 2/4 1910
i Thisted, søn af plantør Niels Østergaard; g.
22/5 1938 m. Ingeborg 0., f. Hansen; udd. h.
slagtermestrene Møller & Hansen, Thisted 192428, svendebrev 1928, svend h. slagtermester Carl
Nielsen, Arhus 1928-34, h. slagtermester Frede
riksen, Arhus 1936-40 og i firmaet Viggo Øster
gaard, Arhus 1940-52, overtaget nuværende slag
terforretning i Arhus 1952, ombygget og udvidet
forretningslokalerne 1954; vareområde: kød og
viktualier en detail.
Adr. Kildevangs Allé 19, Viby J.
Firma: Århus Kødforsyning, Søndre Allé 4,
Arhus.
Østergaard, Holger Verner, slagtermester, gros
serer; f. 24/11 1901 i Esbjerg, søn af vognfabri
kant Christian Østergaard; g. 4/3 1927 m. Val
borg 0., f. Klug; udd. h. slagtermester S. Søren
sen, Kolding 1916-20, svendeprøve (Kolding),
svend bl. a. h. slagtermester Pelck, Nyborg, på
privat- og andelsslagterierne i Frederikssund og
Holbæk og i grosserer Jens Rasmussen’s afd.
på Svendborg off. Slagtehus, Svendborg, mester
i sidstnævnte firma 1940, overtaget samme f.
egen regning 1949, entreret m. Slagtermesterfor
eningen f. Svendborg og Omegn om ledelsen af
Svendborg off. Slagtehus, Svendborg og opkøber
af tarme, huder og skind fra samme.
Adr. Fåborgvej 10, Svendborg.
Firma: Holger Østergaard, Tarme & Huder en
gros, Fåborgvej 10, Svendborg.
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Østergaard, Ole, slagtermester; f. 12/2 1868 i
Barde, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Jens
Christian Madsen Østergaard; g. 2/6 1893 m. Ma
ren 0., f. Pedersen; udd. s. slagter og sen. s.
pølsemager, påbegyndt hjemmeslagtning 1900 og
handel m. kød fra vogn 1906, iøvrigt drevet en
gros og eksporthandel bl. a. på Kbhvn., opført
slagterforretning m. slagtehus og pølsemageri i
Barde 1910, drevet samme t. 1929, derefter over
draget forretningen t. sønnen Hans Ahle Øster
gaard; medstifter af Herning og Omegns Slagter
mesterforening.
Adr. Barde pr. Herning.

Østergaard, Reinhold Bernhard, slagtermester;
f. 5/10 1917 i Holstebro, søn af heste- og kreatur
handler Mads Østergaard; g. 10/2 1952 m. Martha
0., f. Jensen; udd. h. slagtermester P. Wium,
Holstebro 1934-38, frekventeret Holstebro tekni
ske Skole, svend bl. a. på Holstebro off. Slagte
hus, Holstebro, på Struer Andels-Svineslagteri,
Struer og i A/S Holstebro Svineslagteri’s udsalg,
Holstebro, løst næringsbrev og etabl. sig s. selv

stændig slagtermester i Holstebro 1951, genn.
årene ombygget og moderniseret forretningen —
der omfatter butik og pølsemageri.
Adr. Vesterbrogade 36, Holstebro.
Firma: Reinhold Østergaard, Slagtermester,
Brotorvet 2, Holstebro.

Østergaard, Viggo Dall, direktør; f. 21/10 1903
i Løgstør, søn af slagteridirektør Hans Øster
gaard; g. 15/5 1928 m. Nanna 0., f. Dose; real
eksm. (Hjørring højere Almenskole og Gymna
sium) 1919, udd. v. landvæsen, etabl. sig s. selv
stændig eksportør i Hjørring 1926, grundlagt nu
værende virksomhed i Århus — der omfatter
fabrikation af konserves, nedfrysning af kød,
flæsk og slagteriaffald og talgsmelteri samt eks
port af konserves, kød, flæsk og slagteriproduk
ter og fedt og talg — 1927; formd. f. Provinshandelskammeret’s eksportudvalg, medl. af til
synsrådet f. Handelsbanken i Århus.
Adr. Strandvejen 140, Århus.
Firma: Viggo Østergaard A/S, Eksport af Slag
teriprodukter, Jægergårdsgade 152, Århus.

TEKSTFORKORTELSER

adm.
adr.
afd.
aim.
A/S
aut.
best.
bl. a.
ca.
Co.
Eftf.
eksm.
etabl.
f.
fhv.

administrerende
adresse
afdeling
almindelig
aktieselskab
autoriseret
bestyrelse
blandt andet
cirka
compagni
efterfølger
eksamen
etableret
født, for
forhenværende

fl. a.
formd.
fung.
ggenn.
Gi.
h.
I/S
kgl.
LI.
m.
md.
mdr.
medl.
m. fl.

flere andre
formand
fungerende
gift
gennem
gammel
hos
interessentskab
kongelig
lille
med, mod
mand
måneder
medlem
med flere

m. m.
o.
p. t.
s.
s. å.
sen.
St.
t.
tidl.
till.
u.
udd.
udi.
V.
vedr.

med mere
over
for tiden
siden, som
samme år
senere
store
til
tidligere
tillige
under
uddannet
udlært
ved
vedrørende

Udover de i forkortelseslisten anførte forkortelser er der i værket anvendt enkelte
andre — i dansk sprogbrug almindeligt forekommende — forkortelser bl. a. for
geografiske navne og for personnavne.

ORDENSFORKORTELSER

Danske ordener og hæderstegn

K1. = Kommandør af 1. grad af Dan
nebrogordenen.

K. = Kommandør af Dannebrogor
denen.

R1. == Ridder af 1. grad af Danne
brogordenen.

R. = Ridder af Dannebrogordenen.

DM. = Dannebrogsmændenes Hæ
derstegn.
D.r.K.H. = Dansk Røde Kors’ Hæ
derstegn.
D.r.K.M. = Dansk Røde Kors’ Me
daille.
D.r. K. M.T. Kha. = Dansk Røde
Kors’ Mindetegn for Krigshjælpe
arbejde 1939—45.

Udenlandske ordener og hæderstegn

B.K.1.2.3.4.5.6. = Belgiens Kroneorden : storkors, storofficer, kom
mandør, officer, ridder, palmer.
B.L. 1.2.3.4.5. = Belgiens Leopolds
Orden: storkors, storofficer, kom
mandør, officer, ridder.
Fi.H.R. 1.21.22.31.32.T. = Finlands
Hvide Rose’s Orden: storkors, kom
mandør af 1. grad, kommandør,
ridder af 1. grad, ridder, ordens
tegnet.
Fi.M.M.1.2.3.4. = Finlands Minde-

medaille for Krigen 1939—40: guld,
sølv, bronce og jern.
N.r.K.M.M. = Norsk Røde Kors’
Mindemedaille for Krigen 1940—45.
N.St.O.l^^.S^.M. = Norges St.
Olav’s Orden: storkors, komman
dør med stjerne, kommandør, rid
der af 1. klasse, ridder af 2. klasse,
médaillé.
S.N.l^1^. eller 22.3. = Sveriges
Nordstjerneorden: storkors, kom
mandør af 1. grad, kommandør,
ridder.

PRÆNUM ERANTLISTE
1 Kabinetssekretariatet.
2 Ordenskapitlets Sekretariat.

3 Dansk Arbejdsgiverforening.

4 Danske Slagtermestres Landsforening.

5 De samvirkende
Fælleskontor.

danske

Andels-Slagteriers

6 Handelsministeriet.
7 Indenrigsministeriet.

8 Københavns Slagterlaug.

9 Landbrugsministeriet.

10 Nationalmuseet.
11 Slagtermesterforeningen
og Omegn.
12 Aaen, Emanuel, slagtermester, firma E. Aaen & Søn,
Strandby.
13 Aaquist, Harald, slagtermester, Falkevej 22, Frede
ricia.

14 Abben, Paul, slagtermester, Hovedgaden 12, Hørs
holm.

for

København

21 Andersen, Agner, slagtermester, Rødkjærsbro.
22 Andersen, Ahlmann Vadskjær, slagtermester, Ve
stergade 2, Nørresundby.
23 Andersen, Aksel Emil, slagtermester, Buddingevej
217, Søborg.

15 Adolfsen, Albert, slagtermester, Fårevejle St.

24 Andersen, Aksel Peter Fuglevig, slagtermester,
Redsted M.

16 Alber, Carl Johan, slagtermester, Hovedgaden,
Nordby, Fano.

25 Andersen, Anton, slagtermester, firma Anton Ander
sen & Søn, Ålborg o(T. Slagtehuse, Ålborg.

17 Alber, Oluf, slagtermester, Stormgade 23, Esbjerg.

26 Andersen, Arne, slagtermester, Kødbørsen, Sønder
gade 1, Kolding.

18 Algreen, Svend Ejvind, slagtermester, Vestergade 35,
Løsning.

27 Andersen, August Højer, slagtermester, heste- og
kreaturhandler, Torvet 1, Ringsted.

19 Andersen, Aage, slagtermester, Østbanetorvets Slag
terforretning, Østbanetorvet 3, Århus.
20 Andersen, Adolf Ditlev, slagtermester, Nørregade 5,
Randers.

28 Andersen. Carl, slagtermester, Odinsparkens Slagter& Viktualieforretning, Juelsmindevej 37, Bolbro.
29 Andersen, Christian Due, slagtermester, Erslev.
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59 Andersen, N. Thinggaard, slagtermester, Sjørring.

30 Andersen, Egon, slagtermester, Baggesens Allé 1,
Esbjerg.

31 Andersen, Ejner Michael, slagtermester, Uggelhuse.

60 Andersen, Niels, slagtermester, Auning Slagter- &
Viktualieforretning, Auning.

32 Andersen, Emil, slagtermester, firma A. P. Andersen
& Søn, Østerbro 58, Ålborg.

61 Andersen, Niels Bernhard, slagtermester, Strøgets
Kød udsalg, Jernbanegade 15, Kolding.

33 Andersen, Erik, slagtermester, Rådhusgade 21, Stege.

62 Andersen, Niels Søgaard, slagtermester, Thistedvej
85, Lindholm pr. Nørresundby.

34 Andersen, Erik Vagn, slagtermester, firma E. Busch,
Middelfartvej 94, Bolbro.

63 Andersen, Ole, slagtermester, Vesterleds Allé 4, Glo
strup.

35 Andersen, Hans Hjort, slagtermester, Gentoftegade
33, Gentofte.

64 Andersen, Oskar Møller, slagtermester, Vester
gades Kødforsyning, Vestergade 9, Skive.

36 Andersen, Hans Peter Skovgaard, slagtermester,
kreaturhandler, Algade 49, Ringe.

65 Andersen, Otto, slagtermester, Støvring Slagterfor
retning, Støvring.

37 Andersen, Harald Jørgen, slagtermester, Absalonsgade 17, Silkeborg.

66 Andersen, Per Bucholdt, slagtermester, Golfparkens
Kødudsalg, Golfparken 5, Ålborg.

38 Andersen, Harry Emanuel, slagtermester, Østergade
43, Maribo.

67 Andersen, Peter, slagtermester, Hiort Lorenzens Vej
30, Haderslev.

39 Andersen, Harry Haugaard, slagtermester, Stilling.

68 Andersen, Poul Ryberg, slagtermester, Kødbørsen,
Østergade 4, Næstved.

40 Andersen, Helmer, slagtermester, Vedde.

69 Andersen, Svend, slagtermester, Korsgade, Hirtshals.

41 Andersen, Henning Haugaard, slagtermester, Mølle
gade 4, Skanderborg.

70 Andersen, Svend Aage, slagtermester, Parkens Kød
forsyning, Randers.

42 Andersen, Herluf, slagtermester, Herlevhuse Slagter& Viktualieforretning, Runddyssen 2, Herlev.

71 Andersen, Svend Aage Kaae, slagtermester, Fasan
vej 7, Århus.

43 Andersen, Herman Valther, slagtermester, Øksendrup.

72 Andersen, Svend Erik, slagtermester, Klostergade 26,
Nakskov.

44 Andersen, Holger, slagtermester, Holger’s Slagter
forretning, Lunde F.

73 Andersen, Svend Evald, slagtermester, Kongevej 44,
Viby J.

45 Andersen, Holger P., grosserer, P. Andersen’s Kom
missionsforretning, Flæsketorvet 84, Kødbyen, Kbhvn.
V.

74 Andersen, Svend Ove Christen, slagtermester, Bremensgade 2-4, Kbhvn. S.

46 Andersen, J. Peter, prokurist, P. Andersen’s Kom
missionsforretning, Flæsketorvet 84, Kødbyen, Kbhvn.
V.

75 Andersen,
Næstved.

47 Andersen, Jens Erik, kreaturhandler, Blangstedgårdsvej 91, Odense.

76 Andersen, Verner Henning, slagtermester, Graven
12, Horsens.

48 Andersen, Jens Olkjær Hoffmann, slagtermester,
P. Fabers Vej 41, Arhus.

77 Andreasen, H. G., slagtermester, R., Jagtvejens Kød
børs, Jagtvej 111, Kbhvn. N.

49 Andersen, Jes Viggo, slagtermester, Gørding Slagter
forretning, Gørding.

78 Andreassen, Louis, slagtermester, Valdemarsgade 35,
Ålborg.

50 Andersen, Johan, slagtermester, Hadsundvej 42,
Ålborg.

79 Andresen, Andreas, eksportør, Flensborg Lande
vej, Tinglev.

51 Andersen, Johan Frederik Kobberup, slagtermester,
Kobberup Andersen’s Slagterforretning, Danmarks
gade 10, Struer.

80 Andresen, Andreas, speditør, R., Jernbanegade, Padborg.

Vagn,

slagtermester,

Aderupvej

50,

81 Andresen, Christian, slagtermester, Gothersgade 45,
Kbhvn. K.

52 Andersen, Johannes, slagtermester, Hovedgaden 18,
Mørkøv.

82 Andresen, Holger, direktør, Tønder Andelsslagteri,
Viddingherredsgade 26 A, Tønder.

53 Andersen, Johannes Hartmann, slagtermester, Bed
sted, Thy.

54 Andersen, Karl, slagtermester, Bredgade 4, Karup J.

83 Antonsen, Erik Poul, slagtermester, Smallegade 45,
Kbhvn. F.

55 Andersen, Knud, slagtermester, Fjordvej 39, Strand
huse pr. Kolding.

84 Arbejdernes Kødforsyning A/S,
Nannasgade 5, Kbhvn. N.

56 Andersen, Knud Laurids, slagtermester, firma An
dersen & Jensen, Torvegade 15, Brande.

Hovedkontoret,

85 Atlas A/S, Køleanlæg, Baldersgade 3, Kbhvn. N.

86 Bardenfledt, Gunnar, kammerherre, direktør, SK.
DM. p.p., Amaliegade 40, Kbhvn. K.

57 Andersen, Lauritz Henrik, slagtermester, Hoved
gadens Slagterforretning, Hovedgaden 72, Hede
husene.

87 Barlund, Magnus Boas, slagtermester, Slotsgades
Kødudsalg, Slotsgade 28, Nykøbing F.

58 Andersen, Leif Dean Højgaard, slagtermester, Viggo
Stuckenbergs Vej 13, Århus.

88 Barslund, Jens, slagtermester, Halskov Kødforsyning,
Halskovvej 1, Korsør.
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89 Bast’s Eftf.s Talgsmelteri A/S, C. E., Ingerslevsgade
44, Kbhvn. V.

119 Blåkilde Mølles Fabrikker A/S, Smedetoften 14,
Kbhvn. NV.

90 Bastrup, Jens, slagtermester, Voerladegård pr. Skan
derborg.

120 Blyt, Helga, slagtermester, Smallegade 40, Kbhvn. F.

91 Beauvais A/S, Lyngbyvej 97, Kbhvn. 0.

121 Boe, Rasmus, eksportør, firma Boe & Linnet, Kolstien
9, Åbenrå.

122 Boesf.n, Ove, slagtermester, Skovlunde Byvej 30,
Skovlunde.

92 Bech, Egon, slagtermester, Haverslev pr. Arden.
93 Bech, Ole, fabrikant, B. Bech’s Salatfabrik A/S,
Annebergvej 14, Alborg.

94 Bech-Hansen, Hermann, slagtermester, Gammelby
Slagterforretning, Darumvej 65, Gammelby' pr. Es
bjerg.
95 Bekker, Carl, slagtermester, Slagterforretningen
»Munkerishave«, Munkerisvej 19, Odense.
96 Bendtsen, Ejnar, slagtermester, Bredgade 67, Her
ning.

123 Boesen, Søren, slagtermester, Nørrebrogade 189,
Kbhvn. N.
124 Boisen, Kai, slagtermester, Badstuegade 3, Haderslev.

125 Bom, Kai, ordbogsredaktør, mag. art., H. C. Ørsteds
Vej 34, Kbhvn. V.

126 Bondrup, Harald, redaktionssekretær, Søndergade 1,
Sæby.

97 Bendtsen, Ejner, slagtermester, Snogebæk pr. Neksø.

127 Borch, E. Verner, slagtermester, Vestergade 96 A,
Svendborg.

98 Bengtsson, Gunnar Valfred, slagtermester, Nørre
gade 7, Frederiksværk.

128 Borch, Kesch Helge John, slagtermester, Amager
brogade 122, Kbhvn. S.

99 Bennhøft, Jørgen Bruno, slagtermester, Skibbrogade 22, Åbenrå.

129 Borgvardt, Aage, slagtermester, Jernvedlund Slag
terforretning, Jernvedlund pr. Gredstedbro.

100 Berendt, Franz Jacob, slagtermester, Nørregade 32,
Ålborg.

130 Borring, Carl Heinrich Johansen, slagtermester,
Arnum.

101 Bergholdt, Niels Ejner Frederik, slagtermester,
Hårslev Slagterforretning, Hårslev pr. Gamby.

131 Borum, Erik Jensen, slagtermester, Ordrupvej 88,
Charlottenlund.

102 Berner, Knud Norup, slagtermester, Sønder Boule
vard 77, Kbhvn. V.

132 Boyer, Rich., grosserer, Andelsslagteriernes Flæskesalg & Russisk Import, Flæsketorvet 39-41, Kødbyen,
Kbhvn. V.

103 Berntsen, Thomas Kirk, slagtermester, Tranum
Slagterforretning, Tranum pr. Brovst.

104 Bertel, Egon Carlo, slagtermester, Silkeborgvej 61,
Herning.

105 Bertelsen, Erik Herman, slagtermester, A/S Holste
bro Svineslagteris Udsalg, Nørregade 11, Holstebro.
106 Bertelsen, M. G., bogføringskonsulent, revisor, Tek
nologisk Institut, Hagemannsgade 2, Kbhvn. V.

133 Brandes, Heinrich Christian Mørch, slagtermester,
Gjcllerupvej 5, Åbyhøj.

134 Brendstrup, Kurth Skafte, slagtermester, Stranges
Allé 2, Kraghave pr. Nykøbing F.

135 Brink, Peder Christian, slagtermester, firma Chr.
Brink & Søn, Bredgade, Lem St.
136 Brinkmann, Svend, slagtermester, Algades Slagter
forretning, Algade 10, Brønderslev.

107 Berthelsen, Tage Thomas, slagtermester, Krystal
gade 4, Sæby.

137 Brixen’s Leverpostejfabrik, Guldbergsvej 3, Odense.

108 Bessmann, Frank, slagtermester, Skolegade 2, Her
ning.

138 Brockhoff, Oskar Svend
eksportør, Bjerringbro.

109 Bessmann, Frede, slagtermester, Elmevej 34, Herning.

139 Brodersen, Johannes, slagtermester, Gjesing pr.
Auning.

110 Bessmann, Gert, slagtermester, GI. Landevej 149,
Herning.

111 Bessmann, Viktor Arthur Ferdinand, slagtermester,
Skolegade 2, Herning.

Aage,

slagtermester,

140 Broe, Alfred, slagtermester, H. G. Andersens Gade
43, Odense.

141 Broe, Thorvald Herluf, slagtermester, Bogensevej
62, Næsby F.

112 Bessmann, Werner, slagtermester, Odensevej 9, Her
ning.

142 Broni, Søren, slagtermester, Nedergade 20, Ebeltoft.

113 Billing, Jørn, slagtermester, Brøndbyvestervej 21,
Glostrup.

143 Brund, Kn., kreaturkommissionær, grosserer, firma
Kn. Brund, M. Emil Frederiksen’s Søn, Flæskehallen,
Kødbyen, kbhvn. V.

114 Bjerregaard, Niels Reinhold Emilius, slagtermester,
Jernbanegade 7, Nykøbing F.

144 Bruun, Aage, slagtermester, Lunderskov.

115 Bjerrum, Ove Schmidt, slagtermester, firma A. Har
ders’ Eftf., Storegade 36, Varde.

145 Bruun, Evald, slagtermester, firma E. Bruun & Søn,
Dianalund.

116 Blauert, Svend Aage, slagtermester, Ringgårdens
Slagterforretning, Nylandsvej 29, Silkeborg.

146 Brønd, Gunnar, slagtermester, Virklund pr. Silke
borg.

117 Bleis, Svend, slagtermester, Fabrikvej 33, Horsens.

147 Brøndberg, Martin Oluf, slagtermester, Tåmbygningens Slagterforretning, Skattergade 4, Svendborg.

118 Blåkilde Mølles Fabrikker A/S, Smedetoften 14,
Kbhvn. NV.

148 Brøndberg, Torben, slagtermester, Hadsundvej 65,
Ålborg.
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149 Brøndum, Poul, redaktionssekretær, Gimles Allé 2 B,
Kbhvn. S.

180 Christensen, Bent Lund, slagtermester, Bents Kød
forsyning, Gøhlmannsvej 44, Kolding.

150 Brøste, Fa. P., Salt & Specialprodukter t. Kødindu
strien, Overgaden oven Vandet 10, Kbhvn. K.

181 Christensen, Boie Steenholt, slagtermester, Søndervang Kødudsalg, Haderslewej 105, Kolding.

151 Brøtzmann, Albert Emil, slagtermester, Vestergade
52, Tønder.

182 Christensen, Børge, slagtermester, Assensvejens Slag
ter- & Viktualieforretning,Assensvej 29, Fåborg.

152 Buhl, Rasmus, slagtermester, Horbelev.

183 Christensen, Chresten Bernhardt, slagtermester,
Mølmarksvej 100, Svendborg.

153 Bunkenborg, Willy Ernst Nicolai, slagtermester,
pølsemager, Christiansfeld.

154 Busch, Agda, slagtermester, Middelfartvej 94, Bol
bro.
155 Busch, Erik Carl Heinrich, slagtermester, Avej 1,
Dyrup pr. Fruens Bøge.

156 Buskbjerg, Alfred Sandager, slagtermester, Vester
gade 9, Vamdrup.
157 Buus, Jens, slagtermester, firma J. Buus & Søn, Assens
pr. Mariager.

158 Byg, Jørgen, slagtermester, Trianglens Slagterforret
ning, Søndergade 46, Silkeborg.

184 Christensen, Christian, slagtermester, Søndergade
6, Vinderup.
185 Christensen, Christian, slagtermester, Rudsgade 32,
Ruds-Vedby.

186 Christensen, Daniel, overtjener, Windsor Bodega,
Frederiksborggade 25, Kbhvn. K.
187 Christensen, Egon Møller, slagtermester, J. D.
Koopmann’s Udsalg, Brogade 1, Thisted.

188 Christensen, Ejner Valdemar, slagtermester, Ejner’s
Slagterforretning, Ebberup.
189 Christensen, Erik, slagtermester, Masnedsund Andels-Svineslagteri’s Udsalg, Storegade 25-27, Stege.

159 Byskov, Harry Herbert, slagtermester, Bonnet.

160 Byskov, Jens Peder Agger, slagtermester, Hjerm.

190 Christensen, Ernst Otto, slagtermester, Bruunsgades
Kødforsyning, Bruunsgade 64, Arhus.

161 Byskov, Jørn Ejler, slagtermester, Svirrebommen 6,
Lemvig.

191 Christensen, Frode Bødker, slagtermester, Storegades Kødforsyning, Storegade 10, Randers.

162 Byskov, Kristian, slagtermester, Adelgade 93, Skan
derborg.

192 Christensen, Gunnar Dueholm, slagtermester, Ale
kistevej 44, Vanløse.

163 Bække, Christian Robert, slagtermester, Højslev.

193 Christensen, Gunner Hulegaard, slagtermester,
Hulegaard’s Slagterforretning, Kindhestegade 2, As
sens.

164 Bøgebjerg, Niels, slagtermester, Torvet, Ringkøbing.

165 Bøgedal, Alfred Emil Larsen, slagtermester, Tårn
vej 3, Vanløse.

166 Bøgeholdt, Christian Riis, slagteridirektør, Frede
rikshavn Andels-Svine- & Kreaturslagteri, Havnen,
Frederikshavn.

194 Christensen, Hans, slagtermester, Nørretorv 5, Vejle.

195 Christensen, Hans Axel Hulegaard, slagtermester,
gårdejer, Sallinge pr. Højrup.
196 Christensen, Hans Christian, slagtermester, Vester
Sottrup.

167 Cadovius, Carl, slagtermester, Knabstrup.
168 Carlsen, Ejner Martin, slagtermester, firma Jens
Carlsen, Skomagergade 5, Nibe.
169 Carlsen, Erik, slagtermester, Søndre Ringgade 3,
Arhus.

170 Carstensen, Chresten, slagtermester, firma Carsten
sen & Reiss, Vardevej 7, Esbjerg.
171 Carstensen, Thomas Diederik, slagtermester, Kors
gade 14, Svendborg.

172 Caspersen, Edvard Helge, slagtermester, Nærum
Hovedgade 83, Nærum.

173 Caspersen, Simon Casper, slagtermester, Smedegade
7, Varde.

174 Charmant v. Larsen & Daugaard, Salat en gros,
Schleppegrellsgade 8, Arhus.
175 Christensen, Aage Rosenmeyer, slagtermester, firma
Emil Madsen’s Eftf., Reberbansgade 21, Alborg.

176 Christensen, Albert, slagtermester, Frederiks Allé
105, Arhus.
177 Christensen, Alfred Emanuel, slagtermester, firma
Alfr. Christensen & Søn, Reberbansgade 13, Ålborg.

197 Christensen, Harald Olvej, slagtermester, Klaregades Kødudsalg, Klaregade 26, Odense.

198 Christensen, Henning Clausen, direktør, Thisted
Andels-Svineslagteri, Thisted.
199 Christensen, Ivar, slagtermester, Kraghave Kødud
salg, Gåbensevej 60, Kraghave pr. Nykøbing F.

200 Christensen, Jakob Møller, slagtermester, Solgår
den, Abyhøj.

201 Christensen, Jens August Carl, hesteslagter, Frede
riks Allé 105, Arhus.
202 Christensen, Johan Jørgen Schmentzer, slagter
mester, Virum Stationsvej 123, Virum.

203 Christensen, Karl Anker, slagtermester, Kødkontanten, Mellemgade 24, Nyborg.
204 Christensen, Karl Eigil, slagtermester, Vestergade
53, Thisted.
205 Christensen, Knud, slagtermester, Mejlgade 5, Ar
hus.

206 Christensen, Lauritz Svend, slagtermester, firma V.
Christensen & Søn, Algade 20, Nykøbing M.

slagtermester,

207 Christensen, Maltha, slagtermester, Frank Rygårds
Vej 6, Lindholm pr. Nørresundby.

179 Christensen, Axel, slagtermester, St. Kongensgade
40, Kbhvn. K.

208 Christensen, Mandrup, fabrikant, slagtermester,
Nordre Farimagsvej 18, Næstved.

178 Christensen, Andreas
Bredgade 14, Vildbjerg.

Visgaard,
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238 Dahl, Theodor, slagtermester, Skolegade 74, Es
bjerg.

209 Christensen, Marius, slagtermester, Outrup.

210 Christensen, Niels Christian Kaae, slagtermester,
Finsensvej 54, Kbhvn. F.

239 Dall, Brdr., Kød- & Pålægsforretning, Nørregade
77, Vejen.

211 Christensen, Niels Linding, slagtermester, Bredgade
42, Nørre Nebel.

240 Dall, Hans, slagtermester, Bryrup.

212 Christensen, Niels Madsen, slagtermester, Bispens
gade 100 A, Hjørring.

241 Dalsgaard, Tage, slagtermester, Hem Slagterforret 
ning, Hem.

213 Christensen, Orla Vilhelm, slagtermester, Rantzausgade 21, Kbhvn. N.

242 Damgaard, Aage, slagtermester, Brædstrup.

214 Christensen, Ove Verner, slagtermester, Havne
pladsvej 124, Fredericia.
215 Christensen, Palle Ingemann, slagtermester, Bred
gade, Bording.

243 Damm, Peter Christian, slagtermester, Husum pr.
Ballum.

244 Damm, Peter Hansen, slagtermester, Lysabild pr.
Skovby, Als.
245 Danex, Eksport-Import, Østerbro 38, Ålborg.

216 Christensen, Peder Jensen, slagtermester, Brovst
Kød- & Pålægsforretning, Falborggade 1, Brovst.

217 Christensen, Sejr Romled, slagtermester, firma Holm
& Sejr, Svirrebommen 4, Lemvig.
218 Christensen, Svend Aage, slagtermester, Stationsvej
43, Stenstrup.
219 Christensen, Vera, slagtermester, firma A. P. Chri
stensen, Hovedgaden 56, Høng.

220 Christensen, Viggo, slagtermester, Kødhjørnet, Tor
denskjoldsgade 66, Århus.
221 Christensen, Viggo, slagtermester, Vestervang 1,
Skanderborg.

222 Christesen, Charly Nicolai, slagtermester, Hop
trup.
223 Christiansen, Andreas Peter, slagtermester, Tor
vets Slagterforretning, Torvet 11, Haderslev.

224 Christiansen, Carl Vilhelm, slagtermester, Gerritsgade 37, Svendborg.
225 Christiansen, Eyvind, slagtermester, Smedegade 15,
Slagelse.
226 Christiansen, Frederik, slagtermester, firma Ras
mus Hansen, Ellinge pr. Ferritslev F.

227 Christiansen, Geo, slagtermester, Vestergades Slag
terforretning, Vestergade 16, Hadsund.

228 Christiansen, J. P., slagtermester, Helligkorsgade 2,
Kolding.
229 Christiansen, Jens Ejvind, slagtermester, firma Chr.
Christiansen, Ingerslevs Boulevard 19, Arhus.

246 Danexim A/S, Spedition & Internationale Transpor
ter, Padborg.
247 Danexim A/S, Spedition & Internationale Transpor
ter, Kbhvn.
248 Dansk Slagteriarbejder Forbund, Lundsgade 9,
Kbhvn. 0.
249 Dansk Slagteriarbejder Forbund, Lundsgade 9,
Kbhvn. 0.

250 Dansk Slagteriarbejder Forbund, Lundsgade 9,
Kbhvn. O.

251 Dansk Slagteriarbejder Forbund, Lundsgade 9,
Kbhvn. 0.
252 Dansk Slagteriarbejder Forbund, Lundsgade 9,
Kbhvn. 0.

253 Dansk Slagteriarbejderforbund ’s Kbhvn.s Afd.,
Alhambravej 7, Kbhvn. V.

254 Dansk Slagteriarbejderforbund’s Kbhvn.s Afd.,
Alhambravej 7, Kbhvn. V.

255 Danske Andelsslagteriers Tarmsalg, Industrivej
9, Glostrup.
256 Danske Provinsslagtermestres Hudeauktionssalg
v. Søren Jensen & Holger Meyer og H. C. Jensen &
Søn, Saxogade 63-69, Kbhvn. V.

257 Darholt, Helmuth Anker, slagtermester, Holm
bladsgade 46, Kbhvn. S.
258 Degn, Astrid, slagtermester, firma H. Degn, Kon
gensgade 77, Fredericia.

259 Dehli, Svend, slagtermester, Strøby.

230 Christiansen, Richard Johan, slagtermester, Ny
gårdsvej 46, Esbjerg.

260 Dellgren, Ingvar Alfred, slagtermester, Pedersker.

231 Christiansen, Sigurd, slagtermester, Vrigsted Slag
terforretning, Vrigsted.

261 Devantier, Holger Hans, slagtermester, Hovedga
den, Rødvig, Stevns.

232 Christoffersen, Pierre, slagtermester, bestyrer, Fre
derikssund Andels-Svineslagteri’s Udsalg, Herlev Ho
vedgade 105, Herlev.

262 Diderichsen, Christian, slagtermester, Tousparkens
Slagterforretning, Tousparken 1, Åbyhøj.

233 Christophersen, Viggo, slagtermester, Dronningensgade 55, Kbhvn. K.

263 Diemer, Harald, slagteridirektør, Ansager AndelsSlagteri, Ansager.

234 Clausen, Axel, slagtermester, Simmerstedvej 41 A,
Haderslev.

264 Dokkedal, Anker Christensen, slagtermester, Bred
gade 7, Ikast.

235 Clausen, Hans, slagtermester, Blågårdsgade 1, Kbhvn.
N.

265 Dujardin, Aage Emil, direktør, Esbjerg Eksportmar
ked, Havnen, Esbjerg.

236 Clausen, Hugo, grosserer, Dana-Tarm, Vestergade
76, Odense.

266 Døhr, Svend, slagtermester, Gedsted.

237 Clausen, Sigfred Møller, slagtermester, Moseby
pr. Kås.

267 Ebbesen, Niels Egon, slagtermester, Odelsgade 22,
Juelsminde.
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268 Egemose, Helge, slagtermester, Godthåbsvej 53,
Kbhvn. F.

300 Frandsen, Peter, slagtermester, Ringparken 1, Skive.
301 Frandsen, Tage, slagtermester, Hammershusvej 54,
Arhus.

269 Ehlers, Adolf, slagtermester, Perlegade 38, Sønder
borg.

302 Franke, Johannes Josef, slagtermester, Fisketorvet 2,
Odense.

270 Ehlers, Christian Henrik, pølsefabrikant, Carit Etlars Vej 4, Alborg.
271 Ehlers, Karl, skindhandler, Akjærs Allé 15, Esbjerg.

303 Franke, Paul Emil, slagtermester, Amagerbrogade
214 A, Kbhvn. S.

272 Ehlers, Valdemar Emil, pølsefabrikant, Carit Etlars Vej 4, Alborg.

304 Franke, Wilhelm Hermann, slagtermester, Perlegade
20, Sønderborg.

273 Eigaard, Erik Peder Allerø, slagtermester, firma S.
Eigaard & Søn, Rugårdsvej 176, Tarup pr. Odense.

305 Frederiksen, Alfred, slagtermester, Slet Slagterfor
retning, Slet pr. Tranbjerg J.

274 Elkjær, Jørgen, slagtermester, Slagterforretningen
»Baunhøj«, Grenå.

306 Frederiksen, Børge Ludvig, slagtermester, Skolegade,
Gedser.

275 Ellemose, Henry Pedersen, slagtermester, Arden.

307 Frederiksen, Holger, slagtermester, Roskildevej 182,
Benløse pr. Ringsted.

276 Elley, Cathrine, forretningsbestyrer, firma Walde
mar Elley, Jernbanegade, Gråsten.

308 Frederiksen, Jens Christian, slagtermester, Vester
gade 5, Hurup, Thy.

277 Elley, Ludwig Carl Ernst Jørgen, slagtermester,
Kværs pr. Tørsbøl.

309 Frederiksen, Ove Erhardt, slagtermester, Toftevej
21, Odense.

278 Emborg, Erik, købmand, Hasserisvej 139, Ålborg.
279 Engebæk, Denis, slagtermester, Østerbyen, Jelling.

310 Frederiksen, Paul Erik, slagtermester, Højstrupvej
65, Bolbro.

280 Engstrøm, Herluf, slagtermester, Engstrøm’s Slag
terforretning, Vester Skerninge.

311 Friedrichsen, Karl August, slagtermester, firma
Wilhelm Friedrichsen, Nørre Asmindrup.

281 Erichsen, Børge, slagtermester, Rugvænget 7, Næs
tved.

312 Friis, Henning, slagtermester, Algade 42, Roskilde.
313 Friis, Knud Jørgen, slagtermester, Favoritten, Vejle
gade 36, Nakskov.

282 Erlandsen, Niels Christian, slagtermester, Mølle
gade 39, Herning.

314 Friis, Povl, slagtermester, Kødbørsen, Nakskov.
283 Eskesen, Harry, slagtermester, Skolegade 36, Es
bjerg.

315 Froberg, Aksel Rosenkrands, slagtermester, Alum
pr. Randers.

284 Evercold, Dansk Køleindustri A/S, Vesterbrogade
116, Kbhvn. V.

316 Frost, Arne, slagtermester, Hovedvejen 83, Glostrup.

285 Falkner, Børge Hjorth, slagtermester, Nørregade
21, Vemb.

317 Fugl, Knud Black, slagtermester, Søllested.
318 Fugl, Ludvig, slagtermester, Sønderlandsgade 13,
Holstebro.

286 Faltum, Viggo, fabrikant, Fabrikken »Mayo«, Kragsbjergvej 26, Odense.

319 Fuglsang, Svend Aage, slagtermester, Østergade 3,
Brejning.

287 Feigh, Viggo, slagtermester, Herfølge.

288 Fenger, Harry, slagtermester, Frederiksgades Slag
terforretning, Frederiksgade 19, Horsens.

320 Følster, Hans, slagtermester, Østergade 2, Gram.
321 Gaaei, Jørgen Frederik, slagtermester, Sjællandsgade
40, Ålborg.

289 Festersen, Andreas, eksportør, en gros slagter, vogn
mand, firma Andr. Festersen & Sønner, Kliplev.
290 Feveile, Hakon Harald, slagtermester, Klippinge.

322 Gabrielsen, Henri, redaktionssekretær, Løgstørgade
18, Kbhvn. 0.

291 Feveile, Harald Hakon Jens, slagtermester, Renge
gade 4, St. Heddinge.

323 Gade, Svend, direktør, De samvirkende Købmands
foreninger i Danmark, Rådhuspladsen 16, Kbhvn. V.

292 Fich, Gerhard Valdemar, slagtermester, eksportør,
Vesterbrogade 77, Vejle.

324 Gellert, Agnes, slagtermester, firma K. Gellert &
Søn, Tyrstrup pr. Christiansfeld.

293 Fisker, Ove, slagtermester, Tousparkens Slagterfor
retning, Tousparken 1, Abyhøj.

325 Gentofte Kommunebibliotek, Øregårds Allé 7, Hel
lerup.

294 Flaga, Valdemar Thomas, slagtermester, Bistruplund
2, Birkerød.

326 Gertsen, Alfred, slagtermester, Østerbrogade 17,
Løgstør.

295 Fløhr, Johan, slagtermester, Grønbjerg pr. Filskov.

327 Gertsen, Hilmer Jacob, slagtermester, Toftegårds
Plads 10, Kbhvn. Valby.

296 Fogtmann, Harald, eksportør, Saltgade 20, Ribe.
297 Fournais, Niels, slagtermester, Randlevvej 3, Odder.

298 Frandsen, Gustav, slagtermester, Sønder Stenderup
pr. Varmark.
299 Frandsen, Harald, slagtermester, Søndergade 6,
Fjerritslev.

328 Gjelstrup, Johannes, slagtermester, kreaturhandler,
Jernbanevej 17, Jyderup.
329 Glanz, Christian Wilhelm, slagtermester, GI. Kon
gevej 10, Nørresundby.

330 Glatrup, Alex Donslund, slagtermester, Bindslev.
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331 Glistrup, Anna Agathe, slagtermester, Torvet 13,
Neksø.

361 Hansen, Børge, slagtermester, Østre Allé 19, Rødby.
362 Hansen, Børge Knud, slagtermester, Hjertebjerg pr.
Stege.

332 Goos, Hans Ferdinand, slagtermester, kreaturhand
ler, Buegade 1, Haderslev.

363 Hansen, Carl Arthur, slagtermester, Skibhusvej 117,
Odense.

333 Goos, Klaus Oskar, eksportør, Hiort Lorenzens Vej
44, Haderslev.

364 Hansen, Carl Waldemar, slagtermester, Slagterier
nes Central A/S, LI. Kirkestræde 3-5, Kbhvn. K.

334 Gramhald, Villy Martinus, slagtermester, Toms
gårdsvej 79, Kbhvn. NV.

365 Hansen, Claus Thomas, slagtermester, Kongensgade
34, Marstal.

335 Gravesen, Vagn, direktør, Holstebro Fjerkræslagteri
I/S, Lemvigvej 38, Holstebro.

366 Hansen, Edmund, slagtermester, Risskov Kødforsy
ning, Nordre Strandvej 10, Risskov.

336 Green, Aage Holt, slagtermester, Hobrovej 390,
Skalborg.

367 Hansen, Eilif, slagtermester, Viby S.

337 Grenaae, Alfred Louis, slagtermester, Skoleparkens
Slagter- & Viktualieforretning, Malmbergsvej 1, GI.
Holte pr. Holte.

368 Hansen, Emil, slagtermester, Vestergade 99, Odense.

369 Hansen, Erik, slagtermester, Løngangsgade 3, Hille
rød.

338 Grundt, Frits Ahrensborg, slagtermester, firma
Holger Grundt, Jyllandsgade 18, Fredericia.

370 Hansen, Erling, slagtermester, Gislinge.
339 Gryholt, Christen, slagtermester, Englandsvej 194,
Kbhvn. S.

371 Hansen, Evald Christian, slagtermester, Humble.

340 Gundersen, Niels Hansen, slagtermester, Danmarks
gades Slagterforretning, Danmarksgade 54, Ålborg.

372 Hansen, Fr. Valdemar, slagtermester, Barfredsvej 73,
Frederikshavn.

341 Gørgens, Carl Vilhelm, direktør, A/S Næstved
Kvægtorv & ofT. Slagtehuse, Næstved.

373 Hansen, Frits Christian, slagtermester, Silkeborgvej
2, Herning.

342 Gøttsche, Børge, slagtermester, firma C. H. P.
Gøttsche, Bredgade 25, Herning.

374 Hansen, Georg, Fabrik f. moderne Slagterimaskiner,
Slagterboderne 2-4, Kbhvn. V.

343 Gøttsche, Børge, slagtermester, firma C. H. P.
Gøttsche, Bredgade 25, Herning.

375 Hansen, Georg, slagtermester, Førslev pr. Haslev.
376 Hansen, Gerd Ove, eksportør, firma H. P. Hansen,
Kirkegårdsvej 20, Gråsten.

344 Haagensen, Ivar, slagtermester, Brøddegade, Gud
hjem.
345 Haar, Hans Albrecht, slagtermester, Sønderbro 6,
Haderslev.

346 Hafnia Skinkekogeri
Kbhvn. V.

A/S,

Ingerslevsgade

116,

347 Halle, Johannes Overgaard, slagtermester, Tør
holmsvej 81, Hjørring.

377 Hansen, Gunnar, slagtermester, Herrestræde 3, Sla
gelse.
378 Hansen, H. Chr., slagtermester, firma Peter Ryholt,
Væmedamsvej 10, Kbhvn. V.
379 Hansen, Hans, en gros slagtermester, Rimsø pr.
Voldby.
380 Hansen, Hans, slagtermester, Tørring.

348 Hanberg, Georg Charles, slagtermester, Søborg
Hovedgade 51, Soborg.

349 Hansen, Aage Peter Blum, direktør, A/S J. D. Koop
mann’s Svineslagteri, Haderslev.
350 Hansen, Aage Wiggo, slagtermester, Sankt Jørgens
Gade 90, Odense.
351 Hansen, Aksel, slagtermester, Glentevej 11, Glostrup.

381 Hansen, Hans, slagtermester, Stavensbølgade 4, Augu
stenborg.

382 Hansen, Hans Albert, slagtermester, Vangedevej
34 B, Gentofte.
383 Hansen, Hans Carsten, slagtermester, Bredebro.

384 Hansen, Hans Harry, slagtermester, Riobygningen,
Højbjerg.

352 Hansen, Aksel, slagtermester, Kronprinsensgade 97,
Esbjerg.

385 Hansen, Hans Møller, slagtermester, Dronningensgade 48, Odense.

353 Hansen, Allan, slagtermester, Trustrup.
386 Hansen, Hans Oluf, slagtermester, Hellevad.

354 Hansen, Anton, slagtermester, Kastetvej 44, Ålborg.
387 Hansen, Hans Peter, slagtermester, Sædding Slagter
forretning, Tarphagevej 22, Sædding pr. Esbjerg.

355 Hansen, Anton, slagtermester, Østerbrogade 101,
Kbhvn. 0.
356 Hansen, Arne Høedt, slagtermester, Vestre Rindum
Slagterforretning, Vestre Rindum pr. Ringkøbing.

388 Hansen, Harald Peter Rothe, slagtermester, Vige
bakken, Svaneke.

357 Hansen, Axel, slagtermester, Skanderborgvej 10, Ry.

389 Hansen, Helmer, slagtermester, Kødbørsen, Lys
holms Allé 14, Haslev.

358 Hansen, Axel Gerhard, slagtermester, Storegades
Kødudsalg, Storegade 15, Grenå.

390 Hansen, Helmer, slagtermester, Strandvej 50, Køge.

359 Hansen, Axel Johannes, slagtermester, Horslunde.

391 Hansen, I. P. Hemmer, chefredaktør, Dansk Handels
blad, Åbyhøj.

360 Hansen, Bjarne Axel Hertz, slagtermester, Kon
gensgade 76, Esbjerg.

392 Hansen, Ib Wexiø, forretningsfører, Schaub & Co.
A.m.b.A., Østerbro 38, Ålborg.
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393 Hansen, Jens Følsgaard, slagtermester, Ubby pr.
Kalundborg.

423 Hansen, Poul, slagtermester, Kødforsyningen, Hel
ligkorsgade 3, Kolding.

394 Hansen, Jens Peter, slagtermester, Strandstræde 9,
Slangerup.

424 Hansen, Poul Gjerløv, slagtermester, Marslev Slag
terforretning, Marslev.

395 Hansen, Johannes, slagtermester, Jernbanegade 21,
Ringe.

425 Hansen, Reisner, slagtermester, Hjordkær.

396 Hansen, Johannes Emil, slagtermester, Dalgasgade 1,
Silkeborg.

397 Hansen, John Peter, slagtermester, firma I. C. Han
sen & Søn, Hvidovregade 75, Hvidovre pr. Valby.
398 Hansen, Jørgen Christian, slagtermester, Odensegades Kødudsalg, Odensegade 35, Århus.
399 Hansen, Jørgen Hj/ERE, slagtermester, Nørre Lyndelse pr. Nørre Søby.

400 Hansen, Jørgen Theodor, slagtermester, Gåbensevej
25, Nykøbing F.

426 Hansen, Robert,
212 A, Kbhvn. S.

slagtermester,

Amagerbrogade

427 Hansen, Severin Harald Willy, slagtermester,
firma Harald S. Hansen, Islands Brygge 23, Kbhvn. S.
428 Hansen, Svend, slagtermester, Nørregade 24, Koge.
429 Hansen, Svend Aage, slagtermester, Haastrup’s Slag
terforretning, Agtrupvej 98, Kolding.
430 Hansen, Svend Aage Risinge, slagtermester, Rødegårdsvej 158, Odense.

431 Hansen, Svend Ejnar, slagtermester, Tranekær.

401 Hansen, Jørn Walther, slagtermester, Trustrup.

432 Hansen, Tage, eksportør, Hvam.

402 Hansen, Karl Ulrich, destruktor, Kjellerup De
struktionsanstalt, Kjellerup.

433 Hansen, Tage, slagtermester. Ekkodalen 2, Århus.

403 Hansen, Knud Herluf, slagtermester, Odinsgården,
Horsens.
404 Hansen, Knud Valentin, slagtermester, Vestergade
18, Skelskør.

405 Hansen, Kristian Peder Aksel, slagtermester, GI.
Torv 6, Nysted.
406 Hansen, Kurt, slagtermester, firma Louis Hansen,
Asminderød pr. Fredensborg.

407 Hansen, Laurids Bent, slagtermester, Skansens Kødudsalg, Mogensgade 52, Viborg.

408 Hansen, Marius, slagtermester, Nørrebro 10, Rudkø
bing.

434 Hansen, Verner Bridahl, slagtermester, Nygade 2,
Holbæk.
435 Hansen, Verner Herluf, slagtermester, Sankt Anna
Gade 44, Helsingør.

436 Hansen, Viggo, slagtermester, Sankt Olsgade 5, Ros
kilde.
437 Hansen, Viggo, slagtermester, firma H. Hansen &
Søn, LI. Torv 6, Thisted.

438 Hansen, Villy, slagtermester, Kornvænget 66, Balle
rup.
439 Hansen, Willy, slagtermester, Strandbygade 25, Es
bjerg.
440 Hansen & Søn, Chr., Kød en gros - en detail, Galten.

409 Hansen, Marius, slagtermester, Søndergade 2, Ærøs
købing.

441 Hansen & Søn, Max, Slagterforretning, Hadsund vej
96, Vejgård pr. Ålborg.

410 Hansen, Marius, slagtermester, Kancellivej 4, Bolbro.

411 Hansen, Niels Dürr, slagtermester, Finsensgade 29,
Herning.
412 Hansen, Ole Jørgen, slagtermester, Stationsvej 95,
Ballerup.

442 Harck, Hans, slagtermester, Richtsensgade 6, Tøn
der.

443 Harder-Pedersen, Erik
Kirkegade 34, Ikast.

Martin,

slagtermester,

444 Harring, Emanuel, slagtermester, Ejstrupholm.

413 Hansen, Oluf, slagtermester, Nørregade, Bække.

445 Haslev Andels-Svineslagteri, Haslev.
414 Hansen, Osvald, slagtermester, Uggerby Slagterfor
retning, Uggerby pr. Hjørring.

446 Hauschildt, Knud, slagteridirektør, Silkeborg An
dels-Svineslagteri, Silkeborg.

415 Hansen, Osvald, slagtermester, Strandgade 5, Hårby.
416 Hansen, Peder Christian, slagtermester, Thorup pr.
Højby F.

447 Hedegaard, Peter, slagtermester, Søndergade 119,
Frederikshavn.

448

417 Hansen, Peder Steffensen, slagtermester, Nørrega
des Slagterforretning, Nørregade 29, Holsted.

Hedemann, Adolf Christen, slagtermester, Nyborggade 2, Århus.

von

449 Heinrichsen, Viggo, slagtermester, Nyrup.
418 Hansen, Per, slagtermester, Rosenvænget 11, Fruens
Bøge.

450 Hejnsvig, Jan Peter Jansen, slagtermester, Englands
vej 294, Tårnby pr. Kastrup.

419 Hansen, Peter, slagtermester, Fr. Hansen’s Slagter
forretning, Ringstedvej 21, Haslev.

451 Hejsel, Nis Peter, eksportør, Rådhusgade 1, Åbenrå.

420 Hansen, Peter, slagtermester, Kirkeby Slagterforret 
ning, Kirkeby.

452 Hellerup & Omegns Bank A/S, Strandvejen 159,
Hellerup.

421 Hansen, Peter, slagtermester, Kås Slagterforretning,
Nørregade, Kås.

453 Helleskov, Charles, slagtermester, Jyllandsgade,
Vildbjerg.

422 Hansen, Peter Christian, slagtermester, P. Hansen &
Søn’s Slagterforretning, Dunkær, Ærø.

454 Hellesøe, Erik Jørgensen, slagtermester, Nørrebrogade 76, Fredericia.
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455 Henningsen, Erik William, slagtermester, Nørrebrogade 7, Horsens.

485 Horsens

off.

Slagtehus, Horsens.

486 Horsens Salater I/S, Horsens.

456 Henningsen, F. & O., Slagtermestre, Voldgade 13,
Horsens.

487 Hostrup, Cornelius, slagtermester, Østergade, Lø
gumkloster.

457 Henriksen, Børge, slagtermester, Ballerup Fedevare
forretning, Stationsvej 47, Ballerup.

488 Hostrup, Martin, slagtermester, Vestergade 13, Tøn
der.

458 Henriksen, Egon Juul, slagtermester, Frederiksgade
11, Odense.

489 Houlberg A/S, S., Kødbyen, Kbhvn. V.

459 Henriksen. Gunnar, slagtermester, Sankt Jørgens
Gade 35, Odense.

490 Houlberg A/S, S., Kødbyen, Kbhvn. V.

491 Houlberg A/S, S., Kødbyen, Kbhvn. V.
460 Henriksen, Niels Peder, slagtermester, firma N. Hen
riksen & Go., Slagtergade 12, Haderslev.

492 Hude-Gentralen A.m.b.A.,
strup.

461 Henriksen, Sofus, slagtermester, Køgevej 66, Tå
strup.

Industrisvinget, Glo

493 Hussmann, Ernst, slagtermester, firma Carl Hussmann, Borgergade 5, Horsens.

462 Henriksen. Theodor, slagtermester, Sportshusets
Slagter- & Viktualieforretning, Ulrikkenborg Allé 31,
Lyngby.

494 Hvidberg, Christian, slagtermester, Vestergade 6,
Nørresundby.
495 Hvidovre Kommunebibliotek,
Hvidovre pr. Valby.

463 Herlev Kommunebibliotek, Herlev.

464 Hermansen, Arne Kaj, slagtermester, Tagensvej 254,
Kbhvn. NV.

Hvidovrevej

280,

496 Hvorup, Kaj Ole, slagtermester, Kongevejen 19,
Dragør.

465 Hetebrügge, Heinrich Knud Vallentin, slagter
mester, Brødregade 5, Randers.
466 Heyman A/S, Philip W., Jægersborg Allé 19, Gharlottenlund.
467 Hinge, Niels Peter, slagtermester, Frederiks Allé 75,
Arhus.

497 Høffner, Svend Chr. A., slagtermester, viktualie
handler, Gentoftegade 54, Gentofte.
498 Højgaard, Anders, slagtermester, Drewsensvej 1,
Odense.

499 Højgaard, Svend Aage, slagtermester, Frederiks Allé
102, Arhus.

468 Hjemsted, Hans Christensen, slagtermester, Keldby
pr. Stege.

500 Høkerforeningen, Lipkesgade 14, Kbhvn. 0.

469 Hjermind, Poul, højesteretssagfører, Nikolai Plads 26,
Kbhvn. K.

501 Hørk, Lorenz, slagtermester, Forst Allé 3, Åbenrå.

470 Hjort, Niels, direktør, Andels-Svineslagteriet »Midt
jylland«, Grindsted.

502 Håndværksrådet, H. C. Andersens Boulevard 20,
Kbhvn. V.

503 Ibsen junr., Even, direktør, Egernvej 8, Kbhvn. F.

471 Hjorth, Frank Levi, slagtermester, Vestergade 23,
Horsens.
472 Hjorth, Johan Frederik, slagtermester, Møllemarks
vej 16, Bolbro.

504 Ibsen, Kresten Peter, slagtermester, Flæskehallen,
Bispensgade 79, Hjørring.
505 Ibsen, Steen Engelhardt, slagtermester, Søndergade
26, Nørre Saltum.

473 Holbæk Amts Andels-Svineslagteri, Holbæk.
474 Hollenbach & Søn, H., Tarme en gros, Viborg ofT.
Slagtehus, Viborg.

506 Ingvardsen, Julius, slagtermester, Trustrup Slagter
forretning, Trustrup.

475 Holm, Aage, slagtermester, Vestergade 8, Nørre
sundby.

507 Ipsen, Christian Leonard Wittendorff, slagterme
ster, Slagterforretningen »Gourmet«, Læssøegade 15,
Odense.

476 Holm, Aksel Theodor, slagtermester, Røddingvejs
Slagterforretning, Røddingvej 25, Kolding.

508 Isaksen, Arndt Christian, slagtermester, Arndt’s
Slagterforretning, Grønnegade 20, Sæby.

477 Holm, Christian Skouby, slagtermester, Skouby
Holm’s Slagterforretning, Søndergade 2, Skjern.

509 Iversen, Anna, slagtermester, Brødrehusets Slagteri,
Christiansfeld.

478 Holm, Egon, slagtermester, Jernbanegade 11, Give.

510 Iversen, Carl, slagtermester, firma Carl Iversen &
Søn, Bredgade 20, Ringkøbing.

479 Holm, Karl, slagtermester, Seden.
480 Holm, Knud Henry, slagteridirektør, Skive Andels
slagteri, Skive.

511 Iversen, Christian, slagtermester, firma Chr. Iver
sen & Søn, Frederiks Allé 125, Arhus.

512 Iversen, Jens, slagtermester, Storegade 20, Tarm.
481 Holmsgaard, Rasmus, pølsemager,
Margrethevej 2, Odense.

slagtermester,

513 Iversen, Jens Thomsen, slagtermester, Jels.

482 Holst, Christian, slagtermester, Nørregade 14, Brø
rup.

514 Iversen, Jens Thomsen, slagtermester, Smedegade 93,
Horsens.

483 Holstebro Svineslagteri A/S, Holstebro.

515 Iversen, Jørgen, slagtermester, Slagteriets Udsalg,
Østerbrogade 8, Løgstør.

484 Holtkøtter, Arnold, slagtermester, firma B. Ander
sen & Co., Agtrupvej 46, Kolding.

516 Iversen, Knud, slagtermester, Brøddegade, Gudhjem.
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517 Iversen, Knud, grosserer, kommissionær, Flæskehallen, Kødbyen, Kbhvn. V.

547 Jensen, Birthe Sofie, slagtermester, firma Harald
Jensen, Lyngbyvej 10, Kbhvn. 0.

518 Iversen, Lars, slagtermester, eksportør, firma Lars
Iversen & Søn, Vestergade 15, Grindsted.

548 Jensen, Børge, slagtermester, Korsvej Kød- & Pålægs
forretning, Låsby.

519 Iversen, Svend, slagtermester, Frøstrup.

549 Jensen, Børge, grosserer, fabrikant, Linde Allé 76,
Ballerup.

520 Iversen, Svend, slagtermester, Slagterforretningen
»Kom«, Danmarksgade 43, Esbjerg.

550 Jensen, Børge Hans Jul, slagtermester, Halmtorvet
10, Kbhvn. V.

521 Jacobsen, Alfred, slagtermester, Kolding Landevej
60, Vejle.

551 Jensen, Carl, slagtermester, kreaturhandler, Eskebjerg.

522 Jacobsen, Arne Peter, slagtermester, Rosenvangs
Allé 186, Højbjerg.

552 Jensen, Carl Aage, slagtermester, Nørregade 42,
Køge.

523 Jacobsen, Gustav Frederik, slagtermester, Kalk
værksvej 9 A, Frederikshavn.

553 Jensen, Carl Christian, slagtermester, Stenløse Slag
terforretning, Stenløse pr. Sankt Klemens.

524 Jacobsen, Jens Christian, slagtermester, Gettrup.
554 Jensen, Carl Kristian, slagtermester, Torvegade 20,
Skive.

525 Jacobsen, Knud Westy, opkøber, Lundgaard’s Eks
portkompagni, Stationsvej 34, Holstebro.

555 Jensen, Carl Landfred, slagtermester, Torvegade 1,
Vejle.

526 Jacobsen, Martin Vestergaard, slagtermester, Flauenskjold Slagterforretning, Skolegade 6, Flauenskjold.

556 Jensen, Chr., Slagterforretning, Nørrebrogade 1,
Horsens.

527 Jacobsen, Peter Nicolay, slagtermester, Englandsvej
35, Kbhvn. S.

557 Jensen, Chr.,
Kbhvn. N.

528 Jacobsen, Svend Olaf Hakon, slagtermester, Odder
Andels-Svineslagteri’s Udsalg, Rosensgade 5-7, Odder.

Slagtermester,

Blågårdsgade

34,

558 Jensen, Chresten, slagtermester, Rylen 2, Sønder
borg.

529 Jacobsen, Thomas Jeldtoft, slagtermester, Brårup
vej 55, Skive.

559 Jensen, Edvard, slagtermester, Adelgade 29, Korsør.
530 Jacobsen, Torben Naogi Hamilton, slagtermester,
Strandvejen 132 A, Hellerup.

560 Jensen, Egon Carl, slagtermester, Nordgården, Køge.

531 Jacobsen, Vagn Nielsen, slagtermester, Ørum Sønderlyng.

561 Jensen, Eigil Heide, slagtermester, firma Louis Jen
sen, Lyngby Hovedgade 76, Lyngby.

532 Jagd, Svend Aage Binzer, slagtermester, Kobmagergade 31, Fredericia.

562 Jensen, Eigil Ludvig, slagtermester, Markedsgades
Kødudsalg, Markedsgade 38, Randers.

533 Jahns, Vilhelm H., slagtermester, Røde Mellemvej
46, Kbhvn. S.

563 Jensen, Eilif Wang, slagtermester, Godthåbsvej 2,
Horsens.

534 Jakobsen, Arne Christian, slagtermester, Storegade
187, Esbjerg.

564 Jensen, Einar,
Kbhvn. 0.

535 Jansen, Carl Johan, slagtermester, firma P. Jansen
& Søn, Bredgade 3, Pandrup.

565 Jensen, Einar Alfred, slagtermester, Skivevej 34,
Holstebro.

536 Jantzen, Eyvin, civilingeniør, Rungsted Kyst.

566 Jensen, Emil Laurits, slagtermester, Svalegårdsvej
64, Ålborg.

537 Jensen, Aage, pølsefabrikant, Aage Jensen’s Pølsefa
brik, Fussingsvej 13, Horsens.

569 Jensen, Erik Aagaard, slagtermester, Nygade 41,
Silkeborg.
570 Jensen, Erik Christian, slagtermester, Strandby
Kirkevej 98, Esbjerg.
571 Jensen, Ernst Niels Peter, slagtermester, Nansensgade 62, Kbhvn. K.

541 Jensen, Alfred, slagtermester, Vorbasse Slagterfor
retning, Vorbasse.

572 Jensen, Frede Fjelstrup, slagtermester, Refsvindinge.

542 Jensen, Anker O verga ard, slagtermester, Smede
gade 89, Horsens.

573 Jensen, Georg Johan, slagtermester, Øster Hornum
pr. Støvring.

543 Jensen, Arne Rønsholt, slagtermester, Hovedgaden
24, St. Merløse.

574 Jensen, Gerian Jacob, slagtermester, Vesterbro 84,
Ålborg.

544 Jensen, Axel Hilbert, slagtermester, Annebergvej
58, Ålborg.

546 Jensen, Bent, slagtermester, Valbyvej 16, Tåstrup.

91,

568 Jensen, Erik, slagtermester, Hadsundvej 27, Ålborg.

540 Jensen, Aksel Christian, slagtermester, Nørregade
15, Hjørring.

545 Jensen, Axel Wagner, slagtermester, Hobrovej 64,
Ålborg.

Østerbrogade

567 Jensen, Erik, slagtermester, Enghavevej 56, Kbhvn.V.

538 Jensen, Aksel, slagtermester, Tårup Slagterforretning,
Tårup pr. Frørup.
539 Jensen, Aksel Aage Børge, slagtermester, Vand
værksvej 2, Hedehusene.

slagtermester,

575 Jensen, Gunder, slagtermester, firma J. Jensen, Store
gade 17, Nordborg.

576 Jensen, H. Svejstrup, slagteridirektør, Herning Svine
slagteri, Poulsgade 2, Herning.
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608 Jensen, Karl William Tüchsen, slagtermester, Bor
gergade 29, Silkeborg.

577 Jensen, Hans Kjær, slagtermester, Billund.
578 Jensen, Hans Oluf, slagtermester, Ny Kærvej 17, Ål
borg.
579 Jensen, Hans Peter, slagtermester, Daugård.

580 Jensen, Hans Viggo, slagtermester, Gjøl Slagterfor
retning, Gjøl pr. Åbybro.

581 Jensen, Helge Klosterskov, slagtermester, Amager
brogade 111, Kbhvn. S.
582 Jensen, Henning, slagtermester, Ringparkens Slagter
forretning, Jegstrupvej, Viborg.
583 Jensen, Henning Georg, slagtermester, Enghavevej
7, Holstebro.

584 Jensen, Herluf, slagtermester, Niels Ebbesens Gade
6, Ålborg.

609 Jensen, Lars, slagtermester, Horne Slagter- & Viktua
lieforretning, Horne F.
610 Jensen, Lauritz, direktør, Padborg Fjerkræslagteri
A/S, Padborg.

611 Jensen, Lindy Kjær, slagtermester, Roslev Slagter
forretning, Roslev.

612 Jensen, Mads Dalsgaard, slagtermester, Saralyst
Slagterforretning, Rosen vangs Allé 214, Højbjerg.
613 Jensen, Marius Andreas, slagtermester, Seide Slag
terforretning, Seide pr. Roslev.

614 Jensen, N. W. Stub, slagtermester, Lemberggade 5,
Kbhvn. S.
615 Jensen, Niels, slagtermester, Århusvej 6, Odder.

585 Jensen, Herluf Reimer, slagtermester, Nordenskov.
586 Jensen, Holger, slagtermester, Nørregade 91, Odense.

616 Jensen, Niels Sander, slagtermester, Adelgade 60,
Hobro.

587 Jensen, Holger, kreaturkommissionær,
Flæskehallen 6, Kødbyen, Kbhvn. V.

617 Jensen, Nina Nyegård, forlagsdirektør, Schioldannsvej 28, Charlottenlund.

grosserer,

588 Jensen, Jens, slagtermester, Avnbøl.

618 Jensen, Oluf, slagtermester, Algade 62, Roskilde.

589 Jensen, Jens, slagtermester, Nørreport 56, Holstebro.

619 Jensen, Peder, slagtermester, firma Andersen & Jen
sen, Torvegade 15, Brande.

590 Jensen, Jens Christian, slagtermester, Tvis.
591 Jensen, Jens Christian, slagtermester, Nørregade 17,
Vemb.

620 Jensen, Peter, slagtermester, firma P. Jensen & Søn,
Østergade 20, Struer.
621 Jensen, Poul Middelboe, slagtermester, Tranekær.

592 Jensen, Jens Christian, slagtermester, Ranum.

622 Jensen, Poul Nyrup, slagtermester, Hørve.
593 Jensen, Jens Christian, slagtermester, kreaturhand
ler, Stenløse pr. Sankt Klemens.

594 Jensen, Jens Christian, slagtermester, Vestergade 39,
Vojens.
595 Jensen, Jens Christian, slagtermester, salgsleder
(D.L.K.), Thorsgade 19, Herning.

596 Jensen, Jens Ove, slagtermester, Ørting Slagterforret
ning, Ørting.
597 Jensen, Jens Volmer Gregers, fabrikant, Jerichausgade 80, Kbhvn. V.

598 Jensen, Johannes A., slagtermester, Vestergade 16,
Nykøbing M.
599 Jensen, Johannes Hjorth, slagtermester, Storegade 3,
Bjerringbro.

600 Jensen, Jørgen, slagtermester, firma Emil Madsen’s
Eftf., Reberbansgade 21, Ålborg.
601 Jensen, Jørgen Bejlegaard, pølsefabrikant, Pølsefa
brikken »Gøl«, Stationsvej 3, Skalborg.

623 Jensen, Poul Richard, slagtermester, Nissumby pr.
Nørre Nissum.

624 Jensen, Robert, slagtermester, Rugårdsvej 196, Ta
mp pr. Odense.
625 Jensen, Svend Aage, slagtermester, Slagterhallen,
Sølvgade 10, Kbhvn. K.
626 Jensen, Svend Aage, slagtermester, Bryggergade 2,
Hjørring.
627 Jensen, Svend Eigil, slagtermester, Vindeby pr. Onsevig.
628 Jensen, Svend Erik, slagtermester, Kødbørsen, Ny
torv, Thisted.
629 Jensen, Søren Andreas, slagtermester, Vesterbrogade
9, Århus.

630 Jensen, Tage Bjørn, slagtermester, Tårbæk Strandvej
102, Klampenborg.
631 Jensen, Thorvald, slagtermester, Himmerlandsgade
20, Ålborg.

602 Jensen, Jørgen Frederik, slagtermester, Ringgårdens
Slagter- & Viktualieforretning, Hovedvejen 139, Glo
strup.

632 Jensen, Vagn, slagtermester, firma Chr. Norup, Sankt
Jørgensbjerg 48, Kalundborg.

603 Jensen, Jørgen Stigaard, fabrikant, Kødfoderfabrikken »Stevns«, Karise.

633 Jensen, Vagn Ove, slagtermester, firma A. E. Jensen,
Thinggade 10, Skive.

604 Jensen, Kaj, slagtermester, Korsgades Kødudsalg,
Korsgade 11, Nyborg.

634 Jensen, Valdemar, slagtermester, Bredgade 59, Her
ning.

605 Jensen, Kaj Børge Ejvind Møller, slagtermester,
Thorsager Slagterforretning, Thorsager.

635 Jensen, Valther, slagtermester, Fensmark Kødud
salg, Fensmark pr. Holme-Olstrup.

606 Jensen, Karl Ejgil Frode, slagtermester, Kalundborgvej 5, Gørlev S.

636 Jensen, Viggo, slagtermester, Dronningensgade 28,
Odense.

607 Jensen, Karl Emil, slagtermester, Balle Slagterforret
ning, Balle pr. Bredsten.

637 Jensen, Walther, slagtermester, Peter Bangs Vej 65,
Kbhvn. F.

719

638 Jensen & Søn, Kristoffer, Eksportører, Snerlevej 6,
Alborg.

668 Johansen, Kaj Leonhard, slagtermester, Ordrupvej
42, Charlottenlund.

639 Jepsen, Anton, slagtermester, Fugholms Kod- og På
lægsforretning, Fugholm 12, Horsens.

669 Johansen, Niels, slagtermester, Havnens Kød- &
Pålægsforretning, Havnen, Horsens.

640 Jepsen, Gerhardt, slagtermester, Storegade, Egern
sund.

670 Johansen, Niels Bent, slagtermester, Skrænten’s
Slagterforretning, Skrænten 2, Esbjerg.

641 Jepsen, Henrik Lange, slagtermester, Vestergade 23,
Alestrup.

671 Johansen, Ole Meier, skoleelev, Emdruphuse 12,
Kbhvn. 0.

642 Jepsen, Matthias, slagtermester, Vester Allé 18, Ar
hus.

672 Johansen, Ove, slagtermester, Søndre Boulevard 49,
Odense.

643 Jepsen, Werner, slagtermester, Niels Juels Gade 70,
Arhus.

673 Johansen, Preben, slagtermester, Mejlgade 58, Århus.

644 Jespersen, Alfred, slagtermester, Hovedgaden, Ting
lev.

674 Johansen, Robert Agner, slagtermester, Samsøgade
10, Ålborg.
675 Johansen, Svend Aage Ferdinand, slagtermester,
Rosenborg Kødudsalg, Næstvedvej 13, Ringsted.

645 Jespersen, Peter, slagtermester, Stilling.

646 Jessen, Carl Christian Louis, slagtermester, By
vejens Slagter & Viktualie, Byvej 25, Frederiks
sund.

676 Johansen, Søren Johan, slagtermester, Schleppe
grellsgade 67, Ålborg.
677 Johansen, Vilhelm, slagtermester, Damhusvej 47,
Odense.

647 Jessen, Paul, slagtermester, Høruphav pr. KirkeHørup.

678 Johansen,
Odense.

648 Joensen, Jonas, cand. jur., Ordrupvej 71, Gharlottenlund.

Willy,

slagtermester,

Hjallesevej

77,

679 Junker, Alfred Hansen, slagtermester, Agerskov.

649 Johannsen, Peter, slagtermester, Bov pr. Padborg.

680 Junker, Peter Hansen, slagtermester, Agerskov.
650 Johansen, Albert, slagtermester,
Slagterforretning, Bramdrupdam.

Bramdrupdam

681 Juta Salater, Vorup pr. Randers.

651 Johansen, Anders Peter, slagtermester, Søndergade
56, Struer.

682 Juul, Lars, slagtermester, kreaturhandler, Vestergade
84, Svendborg.

652 Johansen, Arne, slagtermester, Kongensgade 96,
Esbjerg.

683 Juul, Vilhelm Knud Gustav, slagtermester, Frederiksværkgade 3, Hillerød.

653 Johansen, Axel Helge, slagtermester, Klarup Slag
terforretning, Klarup.

684 Juul-Madsf.n, Aage, slagtermester, Viby Kødforsvning, Kongevej 22, Viby J.

654 Johansen,
Odense.

92,

685 Jørgensen, Aage Hørby, slagteridirektør, Ebeltoft
Andels-Svineslagteri, Ebeltoft.

655 Johansen, Christian Møller, slagtermester, Lundej.

686 Jørgensen, Ancher Michael, slagtermester, kom
missionær, Esbjerg ofT. Slagtehus, Esbjerg.

Børge,

slagtermester,

Skibhusvej

*

656 Johansen, Egon Degnehave, slagtermester, Longelse.

657 Johansen, Ejner Stanley, slagtermester, Larsbjørnsstræde 26, Kbhvn. K.
658 Johansen, Erik, slagtermester, Dalumvej 69, Dalum
pr. Fruens Bøge.

659 Johansen, Gunner, slagtermester, Virumvej 90 B,
Virum.

687 Jørgensen, Andreas, arkivar, cand. mag., Sankt Kjelds
Gade 25, Kbhvn. 0.

688 Jørgensen, Arne, slagtermester, Nørrebros Kødud
salg, St. Torvegade 72 A, Rønne.
689 Jørgensen, Børge, slagteriejer, Glejbjerg EksportFjerkræslagteri, Glejbjerg.
690 Jørgensen, Carlo Christian, slagtermester, Serritslev.

660 Johansen, Hans Aage Emanuel, slagtermester, Dag
næs pr. Horsens.
661 Johansen, Hans Adolf, slagtermester, Sondergade 9,
Åbenrå.

662 Johansen, Harald Børge, slagtermester, Spedalsø 29,
Horsens.
663 Johansen, Harald Peter Ingemann, slagtermester,
Skolegade 4, Odder.

664 Johansen, Jens Meier, forlagsdirektør, Hovmarksvej
34, Charlottenlund.
665 Johansen, Johannes Christian, slagtermester, Sjæl
landsgade 25, Esbjerg.

666 Johansen, Johannes Poul, slagtermester, Vindinge
pr. Roskilde.
667 Johansen, Kaj, slagtermester, Kochsgade 82, Odense.

720

691 Jørgensen, Charles Peder, slagtermester, Søndre
Dråby pr. Nykøbing M.
692 Jørgensen, Christian, slagtermester, Damme pr.
Askeby.
693 Jørgensen, Christian Schack, slagtermester, Kirke
gade 3, Allinge.

694 Jørgensen, Ejegod, slagtermester, Slagterforretnin
gen »Skandinavien«, Sankt Olsgade 13, Roskilde.
695 Jørgensen, Erik Karl Svend, slagtermester, Amager
brogade 20, Kbhvn. S.

696 Jørgensen, Ernst Magnus Nordentoft, slagter
mester, Vestergades Slagterforretning, Vestergade 11,
Åbybro.
697 Jørgensen, Gunnar Vedel, slagtermester, Langgade
15, Nykøbing F.

698 Jørgensen, Hans, slagtermester, Hjordkær.

728 Kammeyer, Wilhelm Jørgen, slagtermester, Kruså.

699 Jørgensen, Hans Ove, eksportør, Guderup, Als.

729 Karstoft, Thomas, eksportør, Vester Allé, Skærbæk.

700 Jørgensen, Hans Peter, slagtermester, Kødcentralen,
Vestergade 92, Svendborg.

730 Kastrup, Kjeld Kresten, slagtermester, Gedsted.

701 Jørgensen, Hans Verner, slagtermester, firma K.
Jørgensen & Søn, Rørvig.

702 Jørgensen, Harald, overarkivar, dr. phil., GI. Strand
vej 292, Humlebæk.
703 Jørgensen, Holger, slagtermester, Korsgades Kød
bod, Korsgade 12, Nyborg.

731 Katballe, Carl Ejnar, eksportør, en gros slagter,
Philips Have 7, Kjellerup.

732 Katballe, Knud Børge, slagtermester, Thorning pr.
Kjellerup.
733 Keller, Frederik, slagtermester, Vesterbro 50, Ål
borg.

704 Jørgensen, Jens Sørensen, slagtermester, Over Jerstal.

734 Kierstein, Harry Højlund, slagtermester, kreatur
handler, Gudbjerg Slagterforretning, Gudbjerg, Syd
fyn.

705 Jørgensen, Johannes Frederik, slagtermester, Kød
børsen, Helsingørgade 9, Hillerød.

735 Kjeldahl, Hans Kristian Bunk, slagtermester, Sørvad.

706 Jørgensen, Kjeld, slagtermester, Doense.

736 Kjelgaard, Knud Brix, slagtermester. Borgergade,
Tylstrup.

707 Jørgensen, Kristian, slagtermester, Klostergade 29,
Fåborg.
708 Jørgensen, Marius, slagtermester, Rugårdsvej 54,
Odense.
709 Jørgensen, Niels Oscar Jepsen, slagtermester, Seest
Bakke 53, Kolding.
710 Jørgensen, Osvald Morgenstjerne, slagtermester,
Sanatorievej 12, Silkeborg.
711 Jørgensen, Ove, slagtermester, firma Ove Jørgensen
& Søn, Føllenslev.

712 Jørgensen, Ove, slagtermester, Frederiksværkgade
115, Hillerød.
713 Jørgensen, Paul, slagtermester, Tybjerglille pr. Herlufmagle.

737 Kjær, Svend Otto, slagtermester, Sønder Bjert
Slagterforretning, Sønder Bjert pr. Bjert.
738 Kjær, Willy, slagtermester, bestyrer, Slagteriets Ud
salg, Adelgade 58, Bogense.
739 Kjærgaard, Jens Jørgen, slagtermester, Østergades
Kødudsalg Østergade 24, Auning.

740 Kjærulff, Henning Oluf, grosserer, Luxy Plastics,
Frederiksberg Allé 42 B, Kbhvn. V.
741 Klein, Kurt Erling, slagtermester, Lilletoften 28,
Skovlunde.

742 Klindt, Ferdinand, slagtermester, Ryes Møllevej 28,
Haderslev.
743 Kloster, Jørgen Nissen, slagtermester, firma N. J.
Kloster & Søn, Katrinegade 10, Kolding.

714 Jørgensen, Peter Martin, slagtermester, Ebberup
Slagterforretning, Ebberup.

744 Knudsen, Anders Peter, slagtermester, Birkelse.

715 Jørgensen, Poul Wilhelm, slagtermester, firma Vilh.
Hansen’s Eftf., Bredegade 1, Slagelse.

745 Knudsen, Christian, slagtermester, Skovsgård Slag
terforretning, Skovsgård.

716 Jørgensen, Rasmus, slagtermester,
Randers.

Klostergården,

746 Knudsen, Christian, slagtermester, Suldrup Slagter
forretning, Suldrup.

717 Jørgensen, Svend Aage Holm, slagtermester, Egensevej 35, Svendborg.

747 Knudsen, Gert Berg, slagtermester, Korsgade 28,
Ålborg.

718 Jørgensen, Svend Ove, slagtermester, Hovedgaden,
Jyderup.

748 Knudsen, Hans Juul, slagtermester, Allingåbro.

719 Jørgensen, Vagn Hugo Witthøfft, slagtermester,
Hugo’s Kødudsalg, Tårnborgvej 1 A, Korsør.
720 Jørgensen, Valdemar, slagtermester, Idestrup pr.
Sønder Ørslev.

721 Jørgensen, Viggo Elenius, slagtermester, Grønne
gårdens Slagterforretning, Fynsvej 75, Kolding.

722 Jørgensen & Søn, M., Slagterforretning, Byvej 20,
Hornslet.
723 Jorgensen’s Eftf. A/S, Orla, Fedevarer en gros,
Flæsketorvet 63, Kødbyen, Kbhvn. V.
724 Kaagaard, Svend Aage, slagtermester, Christiansgade 21, Odense.

725 Kaihøj, Søren, slagtermester, Gjern Slagterforretning,
Gjern.

749 Knudsen, Hartmann, slagtermester, bestyrer, Masnedsund Andels-Svineslagteri’s Udsalg, Adelgade 50-52,
Præstø.
750 Knudsen, Lars, slagtermester, Kattedamsvej, Åbybro.

751 Knudsen, N. J., redaktionssekretær, Gyldenløvesgade
20, Odense.

752 Knudsen, Rasmus Rohde, slagtermester,
Slagterforretning, Sorring pr. Toustrup.

Sorring

753 Knudsen, Villiam Stenberg, slagtermester, Herningvej 36, Ringkøbing.
754 Knudstrup, Ove, slagteriudsalgsbestyrer, Nygades
Slagteriudsalg, Nygade 3, Nykøbing M.

755 Koch, Harry Frederiksen, slagtermester, firma
Gerhardt Koch, Nørregade 45, Holstebro.
756 Koch, Ole, grosserer, Sankt Olai Gade 43, Helsingør.

726 Kaiser, Gustav Wilhelm, slagtermester, Buddingevej 87, Lyngby.

757 Kold, Erik, slagtermester. Godthåbsvej 209, Kbhvn.
F.

727 Kammeyer, Max Kristian, eksportør, Fårhus.

758 Kold, Sigurd Peter, slagtermester, Bøvlingbjerg.
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759 Koop, Mads Søren, slagtermester, Silkeborgvej 139,
Abyhøj.

789 Lange, Hans Willer, slagtermester, Skibhusvej 154,
Odense.

760 Koopmann’s Svineslagterier A/S, J. D., Stoltenbergsgade 9, Kbhvn. V.

790 Langeberg, Christian, slagtermester, Øsby Slagter
forretning, Øsby.

761 Koopmann’s Svineslagterier A/S, J. D., Stoltenbergsgade 9, Kbhvn. V.

791 Langhoff, Aage Steffen Thor, slagtermester, Spar
kær.

762 Krabbe, Mogens, slagtermester, Stationsvej 30, Bal
lerup.

792 Larril, Hans Peter, slagtermester, Frederiksborgvej
224, Kbhvn. NV.

763 Kristensen, Einar, slagtermester, Grønnegade 2,
Nørresundby.

793 Larsen, Aage Ingemann, slagtermester, Jyllandsgade
24, Fredericia.

764 Kristensen, Finn Herbert, slagtermester, Bedsted,
Thy.

794 Larsen, Alfred, slagtermester, LI. Voldgade 22,
Randers.

765 Kristensen, Laurits Poul, slagtermester, Ølbyvej 35,
Struer.

795 Larsen, Bent Kløcker, slagtermester, firma Vilh.
Larsen, Vestergade 96, Odense.

766 Kristensen, Tage, slagtermester, Kærshøj Slagter
forretning, Flensborgvej 4, Silkeborg.

796 Larsen, Børge Verner, slagtermester, Rosenkildevej
50, Helsingør.

767 Kristensen, Vilhelm, slagtermester, Havnens Slagter& Pålægsforretning, Bækkevej 11, Skive.

797 Larsen, Carl, slagtermester, Spjald Slagterforretning,
Spjald.

768 Kristiansen, Frode, slagtermester, firma Arthury
Hansen’s Eftf., Isafjordsgade 1, Kbhvn. S.

798 Larsen, Carl, slagtermester, Boldparkens Slagter- &
Charcuteriforretning, Peter Bangs Vej 123, Kbhvn. F.

769 Kristiansen, Henry, slagtermester, firma H. N. Kri
stiansen & Søn, Østergade 87, Esbjerg.

799 Larsen, Carl Christian, slagtermester, Søndergade
23 Hjallerup.

770 Kristiansen, Kristian Dalgaard, slagtermester, Hat
ting.

800 Larsen, Carl Emil, slagtermester, firma Ingv. Larsen
& Søn, Vestergade 15, Thisted.

771 Kristiansen, Svend Frausing, slagtermester, Sønder
gade 6, Varde.

801 Larsen, Eigil Augustinus, slagtermester, Hyldegårds
vej 56, Charlottenlund.

772 Krogh, Anders, slagtermester, Frederiksborggade 27,
Kbhvn. K.

802 Larsen, Ejnar Martin, slagtermester, Havnevej 13,
Skagen.

773 Krogh, Peter, slagtermester, Voldby Slagterforret
ning, Voldby.

803 Larsen, Ejner M., slagtermester, G. F. Richs Vej
124, Kbhvn. F.

774 Kruse, Albert, slagtermester, Køgevej 123, Tåstrup.

804 Larsen, Erik Povl Escherich, slagtermester, Vester
Voldgade 38, Nyborg.

775 Kruse, Erik, slagtermester, Nyvej 1, Hedehusene.
776 Krøller, Hans Johan Adam Vilhelm, eksportør,
firma Hans Krøller & Co., Jens Holms Vej, Havnen,
Kolding.

777 Kusk, Cai Villy Nielsen, slagtermester, Brdr. Niel
sen’s Slagterforretning, Bredgade 43, Ikast.
778 Kvistborg, Paludan, slagtermester, Rødding pr.
Spøttrup.

779 Kødfoderfabrikken »Sjælland« A.m.b.A., Ortved
pr. Ringsted.
780 Kødindustriens Fabrikantforening, Halmtorvet 13,
Kbhvn. V.

781 Køge Andels-Svineslagteri, Køge.

782 Kølln, Olaf, slagtermester, firma H. Kølin, Sønder
gade 13, Vejle.
783 Ladefoged, Anders Christian, slagtermester, Ny
vangs Kødudsalg, Skolevej 21, Randers.

784 Ladefoged, Svend Aage, slagtermester, Breum Slag
terforretning, Breum pr. Jebjerg.

805 Larsen, Erik Vilhelm, slagtermester, Leifsgade 4,
Kbhvn. S.

806 Larsen, Eyvind Lauritz, slagtermester, Amagerbro
gade 13, Kbhvn. S.
807 Larsen, Frank Egon, slagtermester, Vingårdsgade
15, Alborg.
808 Larsen, Gerhardt, slagtermester, Slagterforretnin
gen »Skovvang«, Skovvang 23, Svendborg.

809 Larsen, H. C., Slagterforretning, Algade 46, Nykø
bing S.
810 Larsen, H. P. V., slagtermester, Frederiksborgvej 186,
Kbhvn. NV.
811 Larsen, Hans, slagtermester, Sankt Anna Gade 13,
Helsingør.
812 Larsen, Holger, slagtermester, Struervej 65, Holste
bro.
813 Larsen, Jens Holger, slagtermester, Rugårdsvej 60,
Odense.

J. Borlund & Søn,

814 Larsen, Johannes Ingemann, slagtermester, Øster
gade 33, Østervrå.

786 Lampe, Ernst, slagtermester, Lindedal 33, Haderslev.

815 Larsen, Jørgen, slagtermester, Østerbakken 1, Thi
sted.

787 Landsperg, Asker, slagtermester, Strandvejen 191,
Hellerup.

816 Larsen, Knud, slagtermester, Kampergade 5, Hel
singør.

788 Lange, Einar Abildgaard, slagtermester, GI. Lande
vej 152, Herning.

817 Larsen, Knud Erik, slagtermester, firma P. E. Larsen,
Holmbladsgade 6, Kbhvn. S.

785 Lading Slagterforretning
Lading pr. Mundelstrup.

v.
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Kristian, slagtermester, Vestergade 9,

818 Larsen, Knud Johannes, slagtermester, Ordrup Jagt
vej 52, Charlottenlund.

848 Laursen,
Ikast.

819 Larsen, Knud Wiese, slagtermester, Roskildevej 209
pr. Tåstrup.

849 Laursen, Svend Aage Morten, slagtermester, Store
gade 36, Hinnerup.

820 Larsen, Lars Christian, slagtermester, Vester Has
sing Kød- & Pålægsforretning, Vester Hassing.

850 Laursen, Svend Erik, slagtermester, Laursen’s Kød
udsalg, Nyelandsvej 48, Kbhvn. F.

821 Larsen,
Odense.

Laurits,

slagtermester.

Egebæksvej

851 Laursen, Svend Folmer, slagtermester, Mariagervej
93, Randers.

34,

822 Larsen, Mie, sekretær, Sønderlundvej 1, Herlev.

852 Lemming, Jørgen, redaktør, Rungsted Kyst.

823 Larsen, Niels Vilhelm, slagtermester, Bregentvedvej
38, Haslev.

853 Lind, Anker Ravnsø, slagtermester, Ankers Kød
udsalg, Bruunsgade 53, Århus.

824 Larsen, Olaf, slagtermester, Ahøjrup Slagterforret
ning, Ahøjrup pr. Brenderup F.

854 Lind, Ejvind, slagtermester, Hj. af Bogøgade og:
Færøgade, Ålborg.

825 Larsen, Oliver, slagtermester, Hou Slagterforretning,
Hou.

855 Lindhardsen, Børge, slagtermester, Nørreballe.

826 Larsen, Oskar Helmer, slagtermester, Hjallerup.

856 Lindhardsen, Rasmus Andreas, slagtermester, Skør
ringe pr. Ryde.

827 Larsen, Otto Baagøe, slagtermester, firma O. Baagøe
Larsen & Børge Nielsen, Kochsgade 60, Odense.

857 Lindholm, Boy, slagteridirektør, Skjern Svineslagteri,.
Skjern.

828 Larsen, Rasmus Dalsgaard, slagtermester, Gylling
Slagterforretning, Gylling.

858 Lolland-Falsters Andels-Svineslagteri, Nykøbing
F.

829 Larsen, Sofus Møller, slagtermester, firma Sofus
Larsen & Søn, Vesterbro 90, Odense.

859 Lorentsen, Henry Christian Marius, slagtermester,.
Frøslev pr. Nykøbing M.

830 Larsen, Svend Erik, slagtermester, Strandvejen 17,
Frederiksværk.

860 Lorenzen, Hans, slagtermester, Alsgade 39, Sønder
borg.

831 Larsen, Vagn, direktør, J. D. Koopmann’s Svine
slagteri A/S, Silkeborg.

861 Lun vigsen, Frederik, slagtermester, Søndergade 2,.
Brørup.

832 Larsen, Villiam, Astrup, slagtermester, Roslev.

862 Lund, Carl Andreas Pedersen, slagtermester, Tor
vet, Middelfart.

833 Larsson, Erik, slagtermester, Ølby Lyng pr. Køge.
834 Lassen, Charley Johannes Olsen, slagtermester, St.
Torvegade 9, Rønne.

835 Lassen, Kurt Elmer, slagtermester, Nødager Slagter
forretning, Nødager pr. Kolind.
836 Lassen, Niels Jørgen, slagtermester, Jomfrustien 2,
Haderslev.

837 Lassen, Vagn Kjær, slagtermester, firma Valdemar
Kjær, Østergade 33, Hjørring.
838 Latsch, Henrik, direktør, Gråsten Fjerkræslagteri,
Ahlefeldvej 47-51, Gråsten.
839 Lau, Kai, slagtermester, Brdr. Lau I/S, Brøndbyøster
Torv 3-9, Brøndbyøster pr. Glostrup.

840 Lau, Otto, slagtermester, Brdr. Lau I/S, Jernbane
Allé 97, Vanløse.

863 Lund, Ernst Erik, forretningsbestyrer, Ringsted Slag
teriudsalg, Tinggade 1, Ringsted.

864 Lund, Hans, slagtermester, Lydum Slagterforretning,
Lydum pr. Tistrup.
865 Lund, Martin Frøsig, slagtermester, Lyngbyvej 343,.
Gentofte.
866 Lund, Orla Bækgaard, slagtermester, Østergade 36,.
Struer.

867 Lundberg, Urban Correll, slagtermester, VestreRinggade 41, Århus.
868 Lundø, Jørgen, redaktør, løjtnant, Ved Østerbjerg 4,.
Brøndbyvester pr. Glostrup.
869 Lücke, Otto, en gros slagtermester, Blegen 4, Søn
derborg.

870 Lyngby Bibliotek, Lyngby.
841 Lauersen, Jacobus, slagtermester, Sjællandsgade 67,
Århus.

871 Lyngemark, Oluf Pedersen, slagtermester, Roskilde
vej 311, Rødovre pr. Valby.

842 Lauridsen, Hans Gerhard, slagtermester, Vigerslev
Kødforsyning, Vigerslewej 150, Kbhvn. Valby.

872 Lysgaard, Martin, slagtermester, Nimtofte.

843 Lauritsen, Bernhard Roager, slagtermester, Slots
gades Slagterforretning, Slotsgade 11, Kolding.

873 Løwenstein, Anders Sigvald, fabrikant, Damhus'
vej 18, Odense.

844 Lauritsen, Frode Allerslev, slagtermester, Rosen
havens Slagterforretning, Suomivej 3, Kolding.

874 Madsen, Christian Ingvard, slagtermester, Ørbæk
Slagterforretning, Hovedgaden, Ørbæk.

845 Laursen, Ingvard Marinus, slagtermester, Lorentzgade 2, Randers.

875 Madsen, Egon Johan, slagtermester, Vesterbro 12r
Maribo.

846 Laursen, Karl Henry, slagtermester, Rosenvangs
Allé 2, Arhus.

876 Madsen, Ejvind Rasmus Clausen, slagtermester,
Tryggelev.

847 Laursen, Knud, slagtermester, Sønderbrogade 41,
Vejle.

877 Madsen, Erlind Martin, slagtermester, Århusvej 22,
Silkeborg.
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878 Madsen, Eskild,
Skive.

slagtermester,

Odgårdsvej

15,

908 Melsen, Fridolf, slagtermester, Saxildborg Slagter
forretning, Storegade 147, Esbjerg.

879 Madsen, Harry Willemoes, slagtermester, firma H.
H. Madsen & Søn, Frederiks Allé 129, Århus.

909 Mikkelsen, Aage Rossing, slagtermester, Feldballe.

880 Madsen, Helge, slagtermester, Herrestrup pr. Gre
vinge.
881 Madsen, Henning Worsøe, slagtermester, Nørregade
12, Hjørring.

910 Mikkelsen, Christian, slagtermester, Møllergade 61,
Svendborg.
911 Mikkelsen, Henry Dejgaard, slagtermester, Gårde
Slagterforretning, Gårde.
912 Mikkelsen, Jens, slagtermester, Herrup pr. Vinderup.

882 Madsen, Jens Carl, slagtermester, Vestergades Kød
forsyning, Vestergade 24, Randers.
883 Madsen, Knud Alfred, slagtermester, firma Amalie
Madsen, Sorøvej, Fuglebjerg.

913 Mikkelsen, Jes Albert, slagtermester, Hovedgaden,
Tinglev.

914 Mikkelsen, Niels Kusk, slagtermester, Østerbro’s
Kødudsalg, Udbyhøjvej 42, Randers.

884 Madsen, Knud Gjerster, slagtermester, Lindelse.
915 Mikkelsen, Poul Kragh, slagtermester, Strømmens
Kødudsalg, Strømmen 39, Randers.

885 Madsen, Kristian, slagtermester, Håstrup.
886 Madsen, Kurt Aage
Nørregade 34, Nyborg.

Hesselhøj,

slagtermester,

916 Mikkelsen, Poul Olaf, slagtermester, B. & O. Byen,
Struer.

887 Madsen, Lauritz, slagtermester, Åvejen 6, Gram.

917 Mikkelsen, Sigvald Kristian, slagtermester, Ny
Munkegade 103, Århus.

888 Madsen, Michael, slagtermester, Roskildevej 40 A,
Frederikssund.

889 Madsen, Paul Ejstrup, slagtermester, Sjællandsgade
74, Ålborg.
890 Madsen, Rosa, slagtermester, firma Aage Madsen,
Sankt Jørgens Gade 169, Odense.

891 Madsen, Sv.-Eilert,
Åkirkeby.

Stengade

slagtermester,

918 Mogensen, Aage Koch, slagtermester, Borgbjerg vej
23-25, Kbhvn. SV.

919 Mod ler, Åge Albert, slagtermester, Borgergade 15,
Kbhvn. K.
920 Mollerup, Kristian, slagtermester, firma S. M. Mol
lerup & Søn, Viborgvej 42, Randers.

3,
921 Moltsen, Jens Christian, prokurist, A/S Århus Flæskehal, Jægergårdsgade 152, Århus.

892 Madsen, Svend Aage, slagtermester, Amager Lande
vej 164, Kastrup.

893 Madsen, Svend Erling Bøgelund, slagtermester,
Thurø.

894 Madsen, Søren Christian, slagtermester, Udbyhøjvej 144, Randers.

922 Mortensen, Adolf Eivind, slagtermester, Vittrup
Slagterforretning, Vittrup.
923 Mortensen, Carl Rudolf, slagtermester, Platzborg,
Varde.

924 Mortensen,
Varde.

Erik, slagtermester, Smedegade

12,

895 Magaard, Kristian, slagtermester, Søndergade 27,
Vejle.

925 Mortensen, Gunnar, kreaturhandler, Gørlev S.

896 Marburger, Ludwig, slagtermester, fabrikant, LI.
Rådhusgade 31-33, Sønderborg.

926 Mortensen, Jens, slagtermester, Mortensen’s Slag
terforretning, Nørregade 5, Bramminge.

897 Marcussen, Fritz, slagtermester, firma Hans Marcussen, Vestergade 34, Tønder.

927 Mortensen, Jørgen, slagtermester, Thyregod Kød& Pålægsforretning, Søndergade 11, Thyregod.

898 Markussen,
Varde.

Østervold,

928 Mortensen, Laurits Hermann, slagtermester, Hund
borg pr. Sjørring.

899 Marquard, Otto, landssekretær, redaktør, Danske
Slagtermestres Landsforening, Gråbrødre Plads 4,
Odense.

929 Mortensen, Niels Peter, slagtermester, Bredegade
12, Ålborg.

900 Martesen, Gunnar Andreas, slagtermester, Genner.

930 Mortensen, Svend Aage, slagtermester, Le Jambon,
Nørre Allé 9, Kbhvn. N.

901 Mathiasen, Christian Andreas, slagtermester, Sankt
Knuds By pr. Hjørring.

931 Mou, Sigurd, slagtermester. Engparkens Slagterfor
retning, Hjertingvej 23, Esbjerg.

Andreas,

slagtermester,

slagtermester,

932 Mouritzen, Carl Emil, slagtermester, Nørregade 20,
Sindal.

903 Mauritzen’s Sønner, Hans M., Kreaturkommissio
nærer, Flæskehallen, Kødbyen, Kbhvn. V.

933 Mühl, Poul, slagtermester, Nylandsvej 7, Silkeborg.

902 Mathiesen,
Borre.

Heinrich

Christian,

934 Müller, Adolf, slagtermester, Højer.

904 Meier, Aage Verner Nielsen, slagtermester, Torvet
5, Nykøbing F.
905 Meier, Hans Christian, slagtermester, Lindknud pr.
Brørup.

935 Müller, Hans Peter, slagtermester, Sorøvej 104,
Slagelse.

936 Müller, Niels Christian Frode, slagtermester, Hal
skovvej 16, Korsør.

906 Meilby, Petrus Kiilerich, slagtermester, Vestergade
13, Holstebro.

937 Münsberg, Kaj, slagtermester, Gåbensevej 45, Ny
købing F.

907 Meling, Gerda, slagtermester, Gugvej 23, Ålborg.

938 Mygind, Jakob Marinus, slagtermester, Ørum Djurs.
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939 Møldrup, Albert, slagtermester, Gramrode Slagter
forretning, Gramrode.

969 Nielsen, Christian Andreas, slagtermester, Kongevej
17, Viby J.

940 Møllekær, Kristian, slagtermester, Vestergade 5,
St. Heddinge.

970 Nielsen, Edvard Egon, slagtermester, Torvegade 62,
Kbhvn. K.

941 Møller, Aage Georg, slagtermester, Nørreballe.

971 Nielsen, Einar Peter Skov, slagtermester, Fugholm
3, Horsens.

942 Møller, Albert Peter, slagtermester, Søholts Kød
udsalg, Ansvej 22, Silkeborg.

972 Nielsen, Ejvind, direktør, A/S Hjalmar Nielsen, Ålestrup.

943 Møller, Ditlev, slagtermester, Bækkelund pr. Hor
sens.

973 Nielsen, Erik Verner, slagtermester, Skansevej 10,
Hillerød.

944 Møller, Erik Milton Christensen, slagtermester,
Nærum Hovedgade 70, Nærum.

974 Nielsen, Ernst Johannes, slagtermester, Ramme.

945 Møller, Hans, slagtermester, Vestergade 16, Hor
sens.

975 Nielsen, Frode, slagtermester, Sønderbro’s Kødforsy
ning, Sønderbro 10, Ålborg.

946 Møller, Jep, slagtermester, Smedegade 65, Horsens.

976 Nielsen (Storm), Frode Mogens Ansgar, eksportør,
Nordvestvej, Ålestrup.

947 Møller, Kai Minor, slagtermester, Stationsvej 12,
Glostrup.

977 Nielsen, Georg, forretningsbestyrer, Stengades Slag
teriudsalg, Stengade, 22 Helsingør.

948 Møller, Martin Christian, slagtermester, Hoptrup.

978 Nielsen, Georg, slagtermester, Tirstrup, Østjylland.

949 Møller, Reinholdt Hildur, slagtermester, Hospitals
gades Slagterforretning, Hospitalsgade 21, Horsens.

979 Nielsen, Gunnar, slagtermester, Søndergade 2, Nibe.

950 Møller, Tage, slagtermester, Rosensgade 61, Odder.

980 Nielsen, Gunnar Ramhøj, slagtermester, Lohals.

951 Nebsbjerg, Jens Kjeldsen Kragh, slagtermester,
Sønderbrogade 95 A, Horsens.

981 Nielsen, H. Johannsen, direktør, Sitges, Spanien.
982 Nielsen, Hakon Vinther, slagtermester, Tirstrup,
Østjylland.

952 Neilman, Orla Arent, slagtermester, Bøsbrovej 20,
Randers.

983 Nielsen, Halvor, slagtermester, Halvors Kødudsalg,
Ålborggade 19, Århus.

953 Nehammer, Henning, landsretssagfører, Nikolai Plads
26, Kbhvn. K.

984 Nielsen, Hans Peter, slagtermester, firma Th. Niel
sen & Søn, Nørregade 20, Hundested.

954 Newdan Food A/S, Eksportkontor, Ny Østergade 7,
Kbhvn. K.

985 Nielsen, Hans Peter, slagtermester, GI. Tommerup
pr. Knarreborg.

955 Nicolaisen, Georg Johannes, slagtermester, Karpe
dam 30, Åbenrå.

986 Nielsen, Heinrich, slagtermester, Silkeborgvej 255,
Åbyhøj.

956 Nicolaisen, Hans, slagtermester, Herningvej 15, År
hus.

987 Nielsen, Helge Folmer, slagtermester, Kirke-Hyllinge.

957 Niebuhr, Hugo Lund, slagtermester, Tvedvejs Slag
terforretning, Tvedvej 44, Kolding.

988 Nielsen, Henning, slagtermester, Nordkaps Slagter
forretning, Nordkap, Holstebro.

958 Nielsen, Aage, slagtermester, Sankt Jørgensbjerg
Kødforsyning, Sankt Hans Gade 24, Roskilde.

989 Nielsen, Henry, slagtermester, Hj. af Tamsborgvej og
Jespers vej, Hillerød.

959 Nielsen, Aage Heller, slagtermester, Bagsværdvej
95, Lyngby.

990 Nielsen, Henry Køster, slagtermester, Mariendals
Allé 2, Slagelse.

960 Nielsen, Aage Peter, eksportør, Silkeborgvej 10,
Kjellerup.

991 Nielsen, Henry Mogens, slagtermester, Aggersund.

961 Nielsen, Aage Richter, slagtermester, Adelgade 49,
Skanderborg.

992 Nielsen, Herluf, slagtermester, Snellemark 7, Rønne.

962 Nielsen, Albæk, slagtermester, Lind pr. Herning.

993 Nielsen, Holger Andreas, slagtermester, Østbirk.

963 Nielsen, Alfred, slagtermester, Algade 34, Middel
fart.

994 Nielsen, Holger Sigvald, slagtermester, firma Au
gust Nielsen, Vejlegade 12, Århus.
995 Nielsen, Jens, slagtermester, firma S. Ørum-Petersen
& N. Nielsen, Østergade 12, Herning.

964 Nielsen jun., Anius, slagterforretning, Bruunsgade 41,
Århus.

996 Nielsen, Jens Anton, slagtermester, Vipperød.
965 Nielsen, Anton, slagtermester, Hjerting Slagterfor
retning, Vardevej 3, Hjerting.

997 Nielsen, Jens Christian Toustrup, slagtermester,
Stauning pr. Skjern.

966 Nielsen, Axel Arne, slagtermester, Østerbros Kød
udsalg, Møntmestergade 2, Slagelse.

998 Nielsen, Jens Kristian, slagtermester, Sønderbrogade
3, Horsens.

967 Nielsen, Betzy Elizabeth, slagtermester, firma Aage
Nielsen, BernstorfTsvej 160, Charlottenlund.

999 Nielsen, Kaj, slagtermester, Unsgårdsvej 30, Odense.

968 Nielsen, Børge, slagtermester, Rårup Slagterforret
ning, Rårup.

1000 Nielsen, Kaj Dall, slagtermester, Gravene 3, Ha
derslev.
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1001 Nielsen, Karl Møller, slagtehusinspektør, civilinge
niør, Ålborg off. Slagtehuse & Eksportslagterier, Ål
borg.

1002 Nielsen, Knud Erik Halvorsen, slagtermester, Slag
terforretningen »Bobby«, Kristrupvej 6, Randers.
1003 Nielsen, Knud Valdemar, slagtermester, Tidemands
vej 16, Holbæk.

1004 Nielsen, Laurits, slagtermester, Viktualiekælderen,
Østergade 22, Fåborg.

1005 Nielsen, Leif Zeberg, slagtermester, Tvedvej 28,
Kolding.
1006 Nielsen, Leo, slagtermester, Dannebrogsgade 21,
Ålborg.
1007 Nielsen, Mads, fabrikant, Næstved Kødfoderfabrik,
Fodbygårdsvej, Næstved.
1008 Nielsen, Magnus, slagtermester, Frederiksgade 70,
Århus.

1031 Nikolajsen, Fritz August, slagtermester, St. Blichers
Gade 14, Randers.

1032 Nissen, Børge, direktør, R., Håndværksrådet, H. C.
Andersens Boulevard 20, Kbhvn. V.

1033 Nissen, Hans Paulsen, slagtermester, firma R. Raupach’s Eftf., Slotsgade 16, Haderslev.
1034 Nordenbæk, Niels Jørgen, slagtermester, Vormark
Slagterforretning, Vormark pr. Hesselager.

1035 Nordsjællands aut. Destruktionsanstalt & Kød& Benmelsfabrik, G. Juul & Søn, Lynge.
1036 Nordstrøm, Carlo Walther William, slagtermester,
Vestergade 24, Hobro.
1037 Normeat Ltd. A/S, Kod-Flæsk-Konserves, Bredgade
34, Kbhvn. K.

1038 Nybo, Chresten Emanuel, slagtermester, Koldingvej
65, Viborg.

1009 Nielsen, Marius, kreaturhandler, Skibsgade 31, Hobro.

1039 Nydam, Eigil Arly, slagtermester, Nydam’s Slagter
forretning, Tallerupvej 19, Tommerup.

1010 Nielsen, Marius, slagtermester, Spurvegården 20,
Hvidovre pr. Valby.

1040 Nørgaard, Frederik Christian, slagtermester, Var
devej 40, Vejle.

1011 Nielsen, Marinus Kjærulf, slagtermester, Alslev pr.
Varde.

1041 Nørgaard, Knud Gunner, slagtermester, Als, Øst
jylland.

1012 Nielsen, N. K., bogtrykker, redaktør, Slagter-Tiden
de, Randers.

1042 Nørgaard, Leo Lindby, slagtermester, Lønstrup Slag
terforretning, Lønstrup.

1013 Nielsen, Niels, slagtermester, Hans Broges Gade 41,
Århus.

1043 Nørskovlund Kødforsyning v. Andersen & Hansen,
Nørskovlund pr. Hinge.

1014 Nielsen, Niels, slagtermester, Kødbørsen, Smedegade
46, Horsens.

1044 Obling, Fedder, slagtermester, Trædballe Slagterfor
retning, Vardevej 147, Trædballe pr. Vejle.

1015 Nielsen, Niels Bertram, slagtermester, Bramminge
Kødforsyning, Storegade, Bramminge.

1045 Odde, Arne Ejnar, slagtermester, Buddinge Hoved
gade 220, Søborg.

1016 Nielsen, Niels Frederik, slagtermester, firma Fr.
Nielsen & Søn, Adelgade 66, Nysted.

1046 Odder Andels-Svineslagteri, Odder.

1017 Nielsen, Osvald, slagtermester, Søndergade 25, Kjel
lerup.

1018 Nielsen, Otto Lindholm, slagtermester, Ladegårds
gade 58 A, Assens.

1047 Odense off. Slagtehuse & Næringsmiddelkontrol
A/S, Odense.
1048 Ohlsen, Christian, slagtermester, Storegade 23,
Nordborg.

1049 Ohm, Bernhard, slagtermester, Torvets Kødudsalg,
Kattesundet 6, Svendborg.

1019 Nielsen, Peder Brix, slagtermester, Norup.

1050 Olesen, Anders, slagtermester, Nørrebrogade 12,
Fredericia.

1020 Nielsen, Peter, eksportør, Ågade 8, Ålestrup.

1021 Nielsen, Petra, slagtermester, firma Ejnar Nielsen,
Bredgade 21, Tårs.
1022 Nielsen, Poul, fabrikant, Flæsketorvet 98-105, Kodbyen, Kbhvn. V.

1051 Olesen, Kaj Marinus, slagtermester, Borbjerg pr.
Holstebro

1052 Olesen, Karl Svend Aage Skou, slagtermester,
Skou’s Slagterforretning, Nørregade 1, Kjellerup.

1023 Nielsen, Poul Kirkeby, slagtermester, Borris.
1024 Nielsen, Rasmus Sejer, slagtermester, Hørning Kodforsyning, Hørning.

1025 Nielsen, Richard Ejvind Bernstorff, slagtermester,
Griffenfeldsgade 4, Kbhvn. N.
1026 Nielsen, Richardt Skovly Høl, slagtermester, Ju
niorsgade 1, Sakskøbing.
1027 Nielsen, Svend Carlo, slagtermester, firma Brdr.
Nielsen’s Eftf., Algade 4, Roskilde.

1028 Nielsen, Thorvald Bruun, slagtermester, Østergade
16, Østervrå.

1053 Olesen, Martin, slagtermester, Vestergade 37, Thi
sted.
1054 Olesen, Meiner, slagtermester, Lem Slagter- & Vik
tualieforretning, Lem pr. Brodal.

1055 Olesen, Thomas Nørgaard, slagtermester, Jernbane
gade 17, Dybvad.
1056 Olsen, Aage, slagtermester, Nørregade 17, Hunde
sted.
1057 Olsen, Arne Helge, slagtermester, grosserer, Brogade
4, Næstved.

1058 Olsen, Carl, slagtermester, firma J. M. Olsen & Søn,
Storegade 10, Ølgod.

1029 Nielsen, Vagn Ivar, slagtermester, Jvllandsgade 38,
Skive.

1059 Olsen, Carl Alfred, slagtermester, Hovedgaden 22,
Høng.

1030 Nielsen (Storm), Verner, eksportør, Rolighedsvej,
Ålestrup.

1060 Olsen, Carl Thorvald, slagtermester, Østergade 5,
Fåborg.
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1091 Pedersen, Agner, slagtermester, Agners Kødudsalg,
Gelsted.

1061 Olsen, Erik, slagtermester, Solrød Strand.

1062 Olsen, Ernst Gerner, slagtermester, Kødbørsen,
Sudergade 18, Helsingør.

1092 Pedersen, Aksel Christian, slagtermester, Østergade
8, Snedsted.

1063 Olsen, Ernst Viggo, slagtermester, musiker, Kundby
pr. Sandby.

1093 Pedersen, Alfred, slagtermester, Bredgade 33, Bred.

1064 Olsen, Eugen, landsretssagfører, generalkonsul, R.
DM. p.p., Ole Olsens Allé 7, Hellerup.

1094 Pedersen, Bent, slagtermester, Marielyst pr. Vægger
løse.

1065 Olsen, Gunnar, slagtermester, Thurø.

1095 Pedersen, Børge Louis, slagtermester, GI. Køge Lan
devej 234, Hvidovre pr. Valby.

1066 Olsen, Hans Christian Jørgen, slagtermester, Her
lev Hovedgade 62, Herlev.
1067 Olsen, Hans Henrik Laurits, slagtermester, Sankt
Hans Gade 38, Ringsted.
1068 Olsen, Jens Peder Johan Steffensen, slagtermester,
firma Chr. Gjerdrum’s Eftf., Nørregade 18, Odense.

1069 Olsen, Jørgen Holten, slagtermester, Jomsborg Kød
udsalg, Dynkarken 2, Arhus.
1070 Olsen, Kjeld, slagtermester, Brogades Kødudsalg,
Brogade 4, Næstved.

1071 Olsen, Laurits Peter, slagtermester, Hobrovej’ 36,
Alborg.
1072 Olsen, Niels Oluf, slagtermester, Sankt Jørgens Vej’
14, Svendborg.
1073 Olsen, Ove, slagtermester, Østre Allé 36, Nykøbing
F.

1096 Pedersen, Carl Otto, slagtermester, Amagerbrogade
164, Kbhvn. S.

1097 Pedersen, Carlo Erik Schønemann, slagtermester,
Egtved.
1098 Pedersen, Charles Johannes, slagtermester, Spentrup.

1099 Pedersen, Edvard Juul, slagtermester, Albæk Slag
terforretning, Albæk.
1100 Pedersen, Ejvind, slagtermester, Rudsgade 24, RudsVedby.
1101 Pedersen, Ernst August, slagtermester, Vester Fæl
ledvej 7, Mølholm pr. Alborg.

1102 Pedersen, Ernst Kirstein, slagtermester, Hadsund
vej 48, Al borg.
1103 Pedersen, Frank Telling, slagtermester, Ars & Om
egns Andelsslagteris Udsalg, Hornum.

1074 Olsen, Poul, afdelingsdyrlæge, Direktoratet f. Kbhvn.s
Torvevæsen & Slagtehaller, Flæsketorvet 87, Kødbyen,
Kbhvn. V.

1104 Pedersen, Hans, slagtermester, Mellerup Slagterfor
retning, Mellerup pr. Randers.

1075 Olsen, Poul, slagtermester, Skamstrup pr. Mørkøv.

1105 Pedersen, Hans Christian, slagtermester, Ugerløse.

1076 Olsen, Poul E., direktør, Borgernes Hus, Rosenborg
gade 1, Kbhvn. K.
1077 Olsen, Søren Charles Peter, slagtermester, Hoved
vejen 68, Glostrup.

1078 Olsen, Werner, slagtermester, Knorregade 34, Mid
delfart.

1106 Pedersen, Hans Christian, slagtermester, Søndergade
28, Glamsbjerg.
1107 Pedersen, Hans Peter, slagtermester, LI. Madses
Gade 24, Rønne.

1108 Pedersen, Hellmuth, slagtermester, Sjællandsgade
21, Ringsted.

1079 Olufsen, Morten Ole, kammerherre, kabinetssekre
tær, R. M.T.Kha. p.p., Jens Kofoeds Gade 1, Kbhvn.
K.

1109 Pedersen, Helmuth Aage, slagtermester, Englands
vej 194, Kbhvn. S.

1080 Omel, Paul Ebbe, slagtermester, Gammelmosevej
121, Lyngby.

1110 Pedersen, Henning, slagtermester, Bredgade, Bor
ding.

1081 Oschätzchen, Helmuth, grosserer, Strandvejen 5,
Arhus.

1111 Pedersen, Henning, slagtermester, Vesterbro’s Kød
udsalg, Vesterbro 96, Odense.

1082 Ottesen, Bjarne Anker, slagtermester, Morup Mølle
pr. Bedsted, Thy.

1112 Pedersen, Henry, forretningsbestyrer, Slagteriudsal
get »Rosen«, Rosengade 5, Slagelse.

1083 Ottesen, Poul Børge, slagtermester, Markvej 36,
Skagen.

1113 Pedersen, Hilding Gunner, slagtermester, Vindeby
Slagterforretning, Vindeby pr. Svendborg.

1084 Otto, Svend, slagtermester, Svinninge.

1114 Pedersen, Holger Michael Stens, slagtermester, Arhusvej 35, Silkeborg.

1085 Overgård, Regnar, slagtermester, Bredgade 52,
Nørre Nebel.

1115 Pedersen, Jacob, slagtermester, Karby.

1086 Ovesen, Helge Walther, slagtermester, Vennemindevej 2, Kbhvn. 0.

1116 Pedersen, Jens, slagtermester, firma Jens Frederiksen,
Rugårdsvej 60, Odense.

1087 Paarup, Osvald, direktør, Andelsselskabet Odense
Eksportslagteri, Rugårdsvej 5, Odense.

1117 Pedersen, Johannes Oscar, slagtermester, Bredgade
24, Videbæk.

1088 Parelius, Ernst, eksportør, Skibbroen 26, Åbenrå.

1118 Pedersen, Jørgen Anker, slagtermester, Enggårds
gade 20, Kærby pr. Alborg.

1089 Pedersen, Aage, slagtermester, Veibelsgade 5, Len^
vig.

1090 Pedersen, Aage Arndt, slagtermester, pølsefabrikant,
firma P. A. Pedersen & Søn, Guldsmedgade 36, Arhus.

1119 Pedersen, Jørgen Erik, slagtermester, firma Jens
Frederiksen, Rugårdsvej 60, Odense.
1120 Pedersen, Karl, slagtermester, Holbæk pr. Ørsted.
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1121 Pedersen, Karl, eksportør, Elmevej 4, Ålestrup.

1152 Pedersen, Valdemar, slagtermester, Rosensgade’Slj
Odder.

1122 Pedersen, Karl Kristian, slagtermester, eksportør,
firma Jens Frederiksen, Rugårdsvej 60, Odense.

1153 Pedersen & Søn, Jens, G. Bunch’s Eftf., Fedevarer en
gros, Høkerboderne 8-12, Kødbyen, Kbhvn. V.

1123 Pedersen, Knud Hamfeldt, slagtermester, Hasle.
1124 Pedersen, Knud Kornbeck, slagtermester, Sønder
gade 12, Glamsbjerg.
1125 Pedersen, Kresten, slagtermester, Lundtoftevej 48,
Lyngby.

1154 Perfekt, Handels- & mek. Etablissement, Flæske
torvet 13, Kødbyen, Kbhvn. V.

1155 Perret-Gentil, Preben, slagtermester, Clermontgade
36, Roskilde.
1156 Peters, Franz Emil, slagtermester, Nygade 38, Åben
rå.

1126 Pedersen, Kristen, slagtermester, Kongerslev.

1127 Pedersen, Kristian, slagtermester, Vestergade 14,
Alestrup.

1128 Pedersen, Laurids Elkjær, slagtermester, Korsvej,
Skanderborg.

1157 Petersen, Aage Warberg, slagtermester, Otterup.
1158 Petersen, Alfred Christian, tarmgrosserer, Det off.
Slagtehus, Estrupvej, Esbjerg.

1159 Petersen, Andreas, slagtermester, Pilevad pr. Hjulby.
1129 Pedersen, Morten Øris, slagtermester, Klejtrup Slag
terforretning, Klejtrup pr. Hobro.

1130 Pedersen, Niels, slagtermester, Strandbygade 8, Es
bjerg.
1131 Pedersen, Niels Frede, slagtermester, Assentoft Slag
terforretning, Assentoft pr. Volk-Mølle.

1132 Pedersen, Niels Jul, slagtermester, Finsensvej 8, Ål
borg.
1133 Pedersen, Niels Otto, slagtermester, Kældernæs pr.
Bandholm.
1134 Pedersen, Orla, slagtermester, Sjørup Slagterforret
ning, Sjørup pr. Viborg.
1135 Pedersen, Orla Leon, slagtermester, Kristrup Kød
forsyning, Kristrupvej 86, Randers.

1136 Pedersen, Otto William, slagtermester, Randersvej
12, Overlund pr. Viborg.

1137 Pedersen, Peder Fridthjof, slagtermester, Vigerslevvej 276 B, Kbhvn. Valby.

1160 Petersen, Anthon Christian, slagtermester, Bülowsvej 1, Fredericia.
1161 Petersen, Axel, slagtermester, Ejstrupholm.

1162 Petersen, Børge Møller, slagtermester, Havndal.
1163 Petersen, Carl, slagtermester, firma Carl Petersen
& Søn, Dalumvej 10, Fruens Bøge.
1164 Petersen, Carl Curt, slagtermester, firma Petersen
& Søn, Karrebæk pr. Karrebæksminde.
1165 Petersen, Carl Johan Helge, slagtermester, Ørnsø
Kødforsyning, Vestre Allé 39, Silkeborg.
1166 Petersen, Christian, slagtermester, Sjællandsgade 17,
Esbjerg.
1167 Petersen, Christian, slagtermester, firma Chr. Pe
tersen & Søn, Slotsgade 29, Hillerød.
1168 Petersen, Christian Klamer, slagtermester, firma
Steffensen & Petersen, Kastruplundgade 25, Ka
strup.

1169 Petersen, Eiler Juul, slagtermester, Mågevej 20,
Køge.

1138 Pedersen, Peter Telling, slagtermester, Nørager.

1139 Pedersen, Poul, slagtermester, Øster Farimagsgade
61, Kbhvn. 0.

1170 Petersen, Elias Magnus, slagtermester, Benedikts
gade 9, Odense.

1140 Pedersen, Poul Gotfred, slagtermester, Flintinge.
1141 Pedersen, Poul Herman, slagtermester, Vestergade
47, Maribo.

1142 Pedersen,
Struer.

Preben,

slagtermester,

Vestergade

1,

1171 Petersen, Erich Otto, slagtermester, Uldgaden 2,
Tønder.

1172 Petersen, Erik Hauge, slagtermester, firma Brdr.
Petersen, Bredgade 1, Hammerum.

1143 Pedersen, Rasmus, slagtermester, Nim pr. Horsens.

1173 Petersen, Frende, slagtermester, Østergade 64, Ton
der.

1144 Pedersen, Regnar Bech, slagtermester, Mindet 1,
Skanderborg.

1174 Petersen, Fritz, slagtermester, Hilmar Finsens Gade
10, Sønderborg.

1145 Pedersen, Robert Bech, slagtermester, Nygades
Slagterforretning, Nygade 10 B, Nykøbing M.

1175 Petersen, Frode Knud, slagtermester, Hadsten.
1176 Petersen, Gunnar, slagtermester, Karise.

1146 Pedersen, Robert Vagn, direktør, Vinderup Fjerkræ
slagteri, Vinderup.

1177 Petersen, Hans, slagtermester, Bovrup.

1147 Pedersen, Sofus, slagtermester, Hvide Sande Slagter
forretning, Søndergade 4, Hvide Sande pr. Ringkøbing.

1178 Petersen, Hans Egon Jørgen Hartmann, slagter
mester, Jernbanegade 2, Hjørring.

1148 Pedersen, Svend, slagtermester, kreatureksportør,
Elmelygård, Korup F.

1179 Petersen, Hans Holger Juul, slagtermester, Vester
gade 5, Kerteminde.

1149 Petersen, Svend Aage, slagtermester, Hadsund vej
40 A, Alborg.

1180 Petersen, Hans Peter, slagtermester, firma Johs. Pe
tersen & Søn, Rosengade 13, Slagelse.

1150 Petersen, Svend Birkemose, slagtermester, Nørregade
28, Glamsbjerg.

1181 Petersen, Helmer Marius, slagtermester, Istedgade
57, Kbhvn. V.

1151 Pedersen, Søren Kristian, slagtermester, K. Peder
sen’s Kødudsalg, Absalonsgade 28, Alborg.

1182 Petersen, Henning, slagtermester, Søndergade 6,
Bjerringbro.
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1183 Petersen, Henry Arnold, slagtermester, Holstebro
off. Slagtehus, Kødkontrol & Eksportslagteri, Hol
stebro.

1213 Pfeiffer, Johannes Jørgen, slagtermester, Hokkerup
pr. Tørsbøl.

1214 Plejdrup, Anton, slagtermester, Durup Slagterforret
ning, Durup.

1184 Petersen, Holger Theodor, slagtermester, Godthåbsvej 183, Kbhvn. F.

1215 Plumrose A/S, Sankt Annæ Plads 26, Kbhvn. K.
1185 Petersen, Inger Mary, slagtermester, firma Jes Pe
tersen, Jægersborg Allé 23, Charlottenlund.

1216 Popp, Magnus, slagtermester, Søndergade, Toftlund.

1186 Petersen, Jens, tarmgrosserer, Østergade 28, Ha
derslev.

1217 Post, Aage Christian, slagtermester, Kongebrogade
37, Kolding.

1187 Petersen, Jørgen Peter, slagtermester, Ringgade 77,
Sønderborg.

1218 Poulsen, Aschou, slagtermester, Vestervig.

1188 Petersen, Kaj, slagtermester, eksportør, Bjerringbro.

1219 Poulsen, Christian Frederik, en gros slagtermester,
firma Chr. F. Poulsen & Søn, Arhus off. Slagtehus,
Arhus.

1189 Petersen, Kjeld Aage, slagtermester, Orup pr. Fakse.
1220 Poulsen, Christian Madsen, slagtermester, Hillerslev.

1190 Petersen, Kristian, slagtermester, Thorning pr.
Kjellerup.

1221 Poulsen, Egon, slagtermester, Kødbørsen, Vestergade
23, Give.

1191 Petersen, Mads Peter, slagtermester, Hinnerup.

1222 Poulsen, Erling Valdemar, slagtermester, Ringsted
gade 15, Roskilde.

1192 Petersen, Marie Laura Viktoria Riis, slagter
mester, Asen 6-8, Neksø.

1193 Petersen, Mathias, slagtermester, firma N. P. Pe
tersen, Arhus off. Slagtehus, Arhus.
1194 Petersen, Niels Gunnar, slagtermester, Nørrebrogade 17 B, Randers.

1195 Petersen, Niels Peter, slagtermester, firma N. P.
Petersen, Århus off. Slagtehus, Arhus.
1196 Petersen, Oluf Erling Bang, slagtermester, Tun
nelens Kødudsalg, Adamsgade 1 A, Odense.

1223 Poulsen, Kaj Olaf, slagtermester, Fynsgade 4 B,
Alborg.

1224 Pryds, Sofus, slagtermester, Knudshovedvej 51, Ny
borg.
1225 Quist, Harry Christian, slagtermester, Møllevangens
Slagterforretning, Kolding Landevej 48, Vejle.

1226 Ramskov, Otto Henry, slagtermester, Stefansgade
31, Horsens.
1227 Randers Pølsefabrik, I/S, GI. Hobrovej 18, Randers.

1197 Petersen, Ove Richard, slagtermester, Vestergade
45, Vejle.

1198 Petersen, Peter Carlo Børge, slagtermester, Jern
bane Allé 25, Vanløse.
1199 Petersen, Peter Christian, eksportør, Stationsvej,
Tinglev.

1228 Randers Salatfabrik v. Herm. & Helge Juul Aa
sted, I/S, Kristrupvej 63, Randers.

1229 Rasch, Poul, slagtermester, Trekronergade 2, Kbhvn.
Valby.
1230 Rask, Malte, slagtermester, Søren Møllers Gade 20,
Randers.

1200 Petersen, Peter Christian, slagtermester, Kirke
bjerg Kødforsyning, Park Allé 283 pr. Glostrup.

1231 Rask, Niels, slagtermester, Ars.

1201 Petersen, Peter Krøjgaard, slagtermester, Kølkær.

1232 Rask, Peter Nielsen, slagtermester, Galten.

1202 Petersen, Povl Rosenfeldt, slagtermester, firma
P. Rosenfeldt Petersen, Østergade 14, Nørre Aby.

1233 Rasmussen, Aage Ernst, slagtermester, Kød-Kontanten, Fruestræde 19, Svendborg.

1203 Petersen, Robert Wittendorff, slagtermester, Studs
gård.

1234 Rasmussen, Aksel, slagtermester, Vester Hæsinge.

1204 Petersen, Svend August, slagtermester, Thorsø.

1235 Rasmussen, Albert Frederik, slagtermester, Smallegade 42 A, Kbhvn. F.

1205 Petersen, Svend Hauge, slagtermester, Søbylund pr.
Kølkær.

1236 Rasmussen, Anders Christian Richard, slagter
mester, kreaturkommissionær, firma G. Rønning’s
Eftf., Flæskehallen 88, Kødbyen, Kbhvn. V.

1206 Petersen, Svend Møller, slagtermester, Hollywood
Slagter- & Viktualieforretning, Herlev Hovedgade
138, Herlev.

1237 Rasmussen, Anker, slagtermester, Nygårdsvej 27,
Esbjerg.

1207 Petersen, Thorkild, slagtermester, kreaturhandler,
Kirke-Stillinge Strand pr. Slagelse.

1238 Rasmussen, Arne E., slagtermester, Tomsgårdsvej 1,
Kbhvn. NV.

1208 Petersen, Vagn Karl, slagtermester, Søndergade 40,
Bjerringbro.

1239 Rasmussen, Axel Børge, slagtermester, Knabstrup.

1209 Petersen, Valdemar, slagtermester, Fjenneslev.

1240 Rasmussen, Børge, slagtermester, Kordilgade 10, Ka
lundborg.

1210 Petersen, Verner Sigfred, slagtermester, Nykøbing
vej 2, Sakskøbing.

1241 Rasmussen, Carl Arthur, slagtermester, firma Chr.
Rasmussen & Søn, Damgade 7, Assens.

1211 Petersen, Viggo, slagtermester, firma N. P. Petersen,
Arhus off. Slagtehus, Århus.

1242 Rasmussen, Christian Hjarsbæk, slagtermester, Horsensvej 1, Viby J.

1212 Petersen & Søn, P., Slagterforretning, Gothersgade
55, Fredericia.

1243 Rasmussen, Dagny, slagtermester, Kødcentralen, Is
le vhusvej 9, Brønshøj.
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1244 Rasmussen, Eigil Louis, slagtermester, Stolpehøj 74,
Gentofte.

1273 Rasmussen, Sven Ove, slagtermester, Slagter-Hallen,
Rosenvængets Allé 1, Kbhvn. 0.

1245 Rasmussen, Eigil Rydahl, slagtermester, Vangedevej 129, Gentofte.

1274 Rasmussen, Svend Aage, slagtermester, Mejlgade41,
Arhus.

grosserer, Kærvej 66,

1275 Rasmussen, Svend Christen, slagtermester, Enighedsvej 57, Nykøbing F.

1247 Rasmussen, Erik, slagtermester, Hospitalsvej, Ny
købing F.

1276 Rasmussen, Svend Marius, slagtermester, Nørre Søby
Slagterforretning, Nørre Søby.

1248 Rasmussen, Erik Frederik, slagtermester, hestehand
ler, firma Brdr. Rasmussen, GI. Kalvehave pr. Kalve
have.

1277 Rasmussen, Vigan Anders, slagtermester, Gedved
Slagterforretning, Gedved pr. Horsens.

1246 Rasmussen, Ellef Henry,
Sønderborg.

1249 Rasmussen, Erik Preben, slagtermester, firma Carl
Hansen, Nygade 1, Korsør.

1250 Rasmussen, Frede, fabrikant, Vestjydsk Salatfabrik,
Borgergade 61, Esbjerg.

1278 Rasmussen, Vilhelm, slagtermester, Jydeholmen 5,
Vanløse.
1279 Rasmussen, Werner, slagtermester, firma Larsen &
Rasmussen, Markedsgade 5, Nykøbing F.
1280 Rasmussen, William, slagtermester, Fårvang.

1251 Rasmussen, Frode Hein, slagtermester, firma Gudmar
Rasmussen, Øverødvej 5, Holte & Hovedgaden 43,
Birkerød.

1281 Ravn, Aksel, slagtermester, Klakring Slagterforret
ning, Klakring, Jylland.

1252 Rasmussen, Hans Frederik, slagtermester, Bragesvej
27, Bolbro.

1282 Ravn, Arnold Lauge, slagtermester, Østergade 14,
Struer.

1253 Rasmussen, Hans Gunnar, slagtermester, Vejle Slag
terforretning, Vejle pr. Allested.

1254 Rasmussen, Hans Herholt, slagtermester, Trige pr.
Arhus.

1283 Ravn, Marius, slagtermester, Vestergade 8, Haderslev.
1284 Ravn, Sivert, slagtermester, firma Arendt Schmidt’s
Eftf., Søndergade 18, Kolding.

1255 Rasmussen, Hans Hjalmar, slagtermester, Adelgade
6, Randers.

1285 Reichhardt, Christian Ernst Ludvig, slagtermester,
firma Ludv. Reichhardt & Søn, Usserød Kongevej 63,
Usserød pr. Hørsholm.

1256 Rasmussen, Hans Laurits, slagtermester, Nørregade
71, Odense.

1286 Reimer, Viggo, slagtermester, Dalgasgade 17 A, Her
ning.

1257 Rasmussen, Hans Richard, slagtermester, Tingvej 30,
Kbhvn. S.

1287 Reiss, Wilhelm Albert, slagtermester, firma Car
stensen & Reiss, Vardevej 7, Esbjerg.

1258 Rasmussen, Henning, slagtermester, Gurrevej 60,
Helsingør.

1288 Retsloff, Ejner Niels Henrik, slagtermester, Stjerne
gade 26 B, Helsingør.

1259 Rasmussen, Hugo, slagtermester, Brøndbyvester pr.
Glostrup.

1289 Riddersborg, Hans Christian, slagtermester, Øster
gade 30, Rønne.

1260 Rasmussen, Ingemann, hesteslagter, Estrupsgade 26,
Silkeborg.

1290 Riehm, Erik Wilhelm, slagtermester, Østerbro 74,
Alborg.

1261 Rasmussen, Ingvard, slagtermester, Skelhøje.

1291 Riekehr & Søn, H., Tarme & Slagteriprodukter en
gros, Østerbro 38, Alborg.

1262 Rasmussen, Jacob, grosserer, kommissionær, Flæskehallen 5, Kødbyen, Kbhvn. V.

1292 Riekehr & Søn, H., Tarme & Slagteriprodukter en
gros, Østerbro 38, Alborg.

1263 Rasmussen, Jens, slagtermester, Nørregade 6, Ålborg.
1293 Rus, Kresten, slagtermester, Toftlund.
1264 Rasmussen, Jens Peter Krüger, slagtermester, Frederiksberggade 5, Silkeborg.

1294 Rus, Tom Ronald, slagtermester, firma C. B. Riis
& Søn, Valby Langgade 36, Kbhvn. Valby.

1265 Rasmussen, Johannes, slagtermester, landsformand,
firma Johs. Rasmussen & Søn, Ellinge pr. Ferritslev F.

1295 Rimstad, I. A., dr. ing., Vældegårdsvej 25, Gentofte.

1266 Rasmussen, Johannes, slagtermester, landsformand,
firma Johs. Rasmussen & Søn, Ellinge pr. Ferritslev F.

1296 Ringsted Andels-Fjerkræslagteri, Ringsted.

1267 Rasmussen, Juel Ludvig, slagtermester, Kastrupvej
243, Kastrup.
1268 Rasmussen, Knud, slagtermester, Riisvangens Kød
udsalg, Nordvestpassagen 7, Arhus.
1269 Rasmussen, Lars Peter Chresten, slagtermester, Ve
sterbrogade 32, Fredericia.
1270 Rasmussen, Ove H., grosserer, Høkernes en gros
Lager, Flæsketorvet 22, Kødbyen, Kbhvn. V.

1297 Ritz, Harry, slagtermester, Hammelev.
1298 Roed & Co., J., Kreaturkommissionærer, Flæskehallen 38, Kødbyen, Kbhvn. V.
1299 Rohde, Georg Robert Ibsen, slagtermester, Ama
gerbrogade 67, Kbhvn. S.

1300 Rohde, Otto Kurt, slagtermester, firma Viggo
Rohde, Smedelundsgade 51, Holbæk.

1271 Rasmussen, Poul Gunnar, slagtermester, firma Hans
Rasmussen’s Sønner, Nørregade 40, Odense.

1301 Rosenberg, Thorvald, slagtermester, Sønderlandsgade 33, Holstebro.

1272 Rasmussen, Preben, slagtermester, GI. Køge Lande
vej 778 A, Brøndby Strand.

1302 Rosendahl, Holger, slagtermester, Havnegade 4,
Vejle.
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1303 Rosenfeldt, Orla Ejner Thyge Reinholdt, slagter
mester, Søborg Hovedgade 69, Søborg.

1332 Schønnemann, Svend Bjarne, slagtermester, Chr.
Molbechs Vej 21, Arhus.

1304 Rothausen, Thorvald, slagtermester, firma Th.
Rothausen & Søn, Lime pr. Mørke.

1333 Sillehoved, Børge, slagtermester, Suhrsvej 5, Korsør.
1334 Simensen, Søren Godiksen, slagtermester, Østergade
14, Sindal.

1305 Rothmann, Rudolf Østergaard, slagtermester, Skov
vej 6, Hobro.

1335 Simonsen & Nielsen, Ingeniørfirma, Tåsingegade 20,
Kbhvn. 0.

1306 Rye, Willy, slagtermester, Viborggårdens Kødfor
syning, M. Wahls Vej 22, Arhus.

1336 Skanderborg Talgsmelteri, Kirkevej, Skanderborg.
1307 Ryholt, Poul Ernst, slagtermester, Ryholt’s Slagter
forretning, Øverødvej 85, Holte.

1337 Skive, Helge Leo Christensen, slagtermester, Tranehavevej 1, Kbhvn. S.

1308 Rytter, Johannes Kronborg, slagtermester, Hem
met.

1338 Skou, Andreas Jørgen, slagtermester, Grønningen 5,
Arhus.

1309 Rødsjer, Gustav Bernhardt, slagtermester, Skivevej
35, Viborg.

1339 Skouboe, Anders, slagtermester, Storgårdens Kød
udsalg, Anemone vej 42, Randers.

1310 Rødovre Kommunebiblioteker, Hovedbiblioteket,
Rødovrevej 149, Rødovre pr. Vanløse.

1340 Skov, Laurits Christian Nielsen, slagtermester,
Skov’s Slagterforretning, Kragelund pr. Silkeborg.

1311 Røgilds, Poul, slagtermester, Gravensgades Kød
udsalg, Gravensgade 18, Alborg.

1341 Skovbon, Johannes Otto, slagtermester, Stationsvej
16, Ballerup.

1312 Rønning, Aage Skov, slagtermester, Ægirsgade 19,
Kbhvn. N.

1342 Slagelse Andels-Svineslagteri, Slagelse.

1313 Rønnow, Egon Ejlert, slagtermester, firma N. Ron
now & Søn, Smedelundsgade 13, Holbæk.

1343 Slagteriernes Fællessalg — Segelcke & Co..
Flæsketorvet 91, Kødbyen, Kbhvn. V.

1314 Rønsholdt, Henning, slagtermester, Vestergade 1,
Lemvig.

1344 Sloth, Jens Anker, slagtermester, Fjellerup Slagter
forretning, Fjellerup pr. Tranehuse.

1315 Salling, Børge Villy Albin, slagtermester, Øster
brogade 51, Kbhvn. 0.

1345 Sloth, Peer Odgaard, slagtermester, Overgade 41
& 35, Odense.

1316 Samuelsen, Kristian Frederik, slagtermester, Emdrupvej 87, Kbhvn. 0.

1346 Sloth, Valdemar, slagtermester, Dybdevej 2 A, Bol
bro.

1317 Sandvej, Hans, slagtermester, Brogade 17, Sønder
borg.

1347 Smits, Marinus, grosserer, Provision Import Company,
Frederiksgade 19, Kbhvn. K.

1318 Schaadt, Preben Ivar, slagtermester, Prangervej
49, Fredericia.

1348 Smollerup, Knud Volmer, slagtermester, GI. Køge
Landevej 243, Hvidovre pr. Valby.

1319 Schanz, Hans Johan, slagtermester, Guderup, Als.

1349 Soelberg, Eva, slagtermester, firma Chr. Soelberg &
Søn, Sorø.

1320 Schanz, Herman Richardt, slagtermester, Skovby,
Als.

1350 Soelberg, Julius Harald, slagtermester, Fakse.

1321 Scharff, Vilhelm, slagtermester, Sandager Slagter
forretning, Sandager.

1351 Soei.berg, Marie, slagtermester, firma M. Soelberg
& Go., Jernbanegade 37, Haslev.

1322 Schaub & Co. A.m.b.A.. Flæsketorvet 33-37, Kodbyen, Kbhvn. V.

1352 Sonnenborg, Otto Valdemar, slagtermester, Assensvej 3, Hårby.

1323 Schauer, Friedrich Wilhelm, slagtermester, 6’ Juli
Vej 109, Fredericia.

1353 Sonnichsen, Sunny Refsing, slagtermester, Hoved
gaden, Nordby, Fanø.

1324 Schmidt, Arthur Heinrich, slagtermester, firma A.
Schmidt & Søn, Gothersgade 47, Fredericia.

1354 Sorøegnens Andelssvineslagteri, Sorø.
1355 Staugaard, Johannes, slagtermester, Torvet, Skod
borg J.

1325 Schmidt, Astor Herluf Christensen, slagtermester,
Dreyersvej 1, Kolding.
1326 Schmidt, Jørgen Petersen, slagtermester, Tøndervej
117, Åbenrå.

1356 Stensbøl, Helge, prokurist, B. Bech’s Salatfabrik A/S,
Annebergvej 14, Alborg.

1327 Schmidt, Valdemar, slagtermester, Nørregade 8, Kol
ding.

1357 Sternberg, Karl, slagtermester, Storegade 28, Ha
derslev.

1328 Schou, Arthur Peter Ferdinand Ludvig, slagter
mester, Knud Anchers Vej 1, Rødovre pr. Vanløse.

1358 Stie, Ejnar, slagtermester, Stie’s Slagter- & Viktualie
forretning, Hvidovrevej 138, Hvidovre pr. Valby.

1329 Schou, Knud Arthur, slagtermester, Frederikssundsvej 113, Kbhvn. NV.

1359 Stiller, Poul Erik, slagtermester, Stjernegade 9,
Helsingør.

1330 Schrøder. Svend Axel, slagtermester, Frederikssundsvej 68 I, Kbhvn. NV.

1360 Stokholm, Tage, slagtermester, Torvegade 9, Løg
stør.

1331 Schwaner. Viktor Karl Frits, slagtermester, Sten
gårds Allé 278, Søborg.

1361 Stolzenbach, Karl, slagtermester, firma M. Stolzen
bach & Søn, Rugårdsvej 60, Odense.
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1362 Stolzenbach, Marius, slagtermester, firma M. Stol
zenbach & Søn, Rugårdsvej 60, Odense.

1392 Sørensen, Einar, slagtermester, Algades Slagterfor
retning, Algade 66, Holbæk.

1363 Strandbech, Olaves, slagtermester, Hadsundvejens
Kødudsalg, Hadsundvej 56, Randers.

1393 Sørensen, Ejgil, slagtermester, LI. Næstved Kød
udsalg, Slagelsevej 7, Næstved.

1364 Strandbygaard , Niels, slagtermester, Danmarksgade
52, Aulum.

1394 Sørensen, Ejgild Laurits Emil, slagtermester, Frue
gade 2, Nakskov.

1365 Struer Fjerkræslagteri, Holstebrovej 1, Struer.

1395 Sørensen, Ejler Vangsgaard, slagtermester, firma
Th. Sørensen & Søn, Banegårdsvej 37, Hobro.

1366 Stryhn, Niels Oluf, slagtermester, Toftegårds Allé
19, Kbhvn. Valby.

1396 Sørensen, Ejnar Møller, slagtermester, Vestergade
17, Lemvig.

1367 Strøm, Aage, slagtermester, Vesterport, Frederiks
havn.

1397 Sørensen, Erik, slagtermester, firma Laurits Sørensen
& Søn, Algade 19, Ålborg.

1368 Strøm, Geo, redaktionssekretær, Ved Lindevangen 16,
Kbhvn. F.

1398 Sørensen, Erik Herbert Norman, slagtermester,
Rødovrevej 404, Rødovre pr. Vanløse.

1369 Stæhr, Henrik, eksportør, firma Eduard Stæhr,
Flæskehallen 9, Kødbyen, Kbhvn. V.

1370 Suhl, Poul Gerhardt, slagtermester, Grønnegade
18, Nykøbing M.

1399 Sørensen, Erik Skov, slagtermester, Østergade 25,
Mariager.

1400 Sørensen, Georg Moesgaard, slagtermester, Løg
ten.

1371 Sund, Arne, slagtermester, Vestervangs Kødforsyning,
GI. Kirkevej 45, Herning.

1401 Sørensen, Hans Peter, slagtermester, Ågade, Kliplev.

1372 Sundbøl, Sigvard, slagtermester, Harndrup Slagter
forretning, Harndrup.

1402 Sørensen, Henry Hove, slagtermester, Jerslev Slag
terforretning, Bredgade 8, Jerslev J.

1373 Svangren, Gösta, slagtermester, Østerbrogades Slag
terforretning, Østerbrogade 51, Holstebro.

1403 Sørensen, Holger, slagtermester, bestyrer, Odsher
reds Andels-Svineslagteri’s Udsalg, Algade 18, Ny
købing S.

1374 Sveidahl,
Aulum.

1404 Sørensen, Jens, slagtermester, Hatting.

Martin,

slagtermester,

Kirkegade

3,

1375 Svendsen, Henrik, slagtermester, Fakse Ladeplads.

1376 Søgaard, Niels Ove, slagtermester, Brødregade 32,
Randers.
1377 Søholt, Viggo H., direktør, Hillerød Andelsslagteri,
Hillerød.

1378 Sønderby, Asger, slagtermester, Søndergade 36, Silke
borg.

1405 Sørensen, Johan Marius, eksportør, proprietær, Pjedstedgård, Pjedsted.

1406 Sørensen, Johannes, slagtermester, Fælledvejens
Slagterforretning, Fælledvej 61, Roskilde.
1407 Sørensen, Johannes Martin, stadsdyrlæge, Kolding
off. Slagtehus, Riberdyb, Kolding.

1408 Sørensen, Kai Lykke, slagtermester, Beringsgade 1,
Horsens.

1379 Søndergaard, Gunner, slagtermester, firma Brdr.
Søndergaard, Voldparken 1, Brønshøj.

1409 Sørensen, Karl Borring, slagtermester, Langå.

1380 Søndergaard, Johannes Christian, slagtermester,
firma Brdr. Søndergaard, Voldparken 1, Brønshøj.

1410 Sørensen, Karl Kristian, slagtermester, Snogegårdsvej 36, Gentofte.

1381 Sønnichsen, Carl, slagtermester, Spikergade 20,
Tønder.

1411 Sørensen, Karl Nørbv, slagtermester, Hovedgaden,
Nordby, Fanø.

1382 Sørensen, Aage Ingvald, slagtermester, Smedegade
4, Slagelse.

1412 Sørensen, Kresten Hjort, slagtermester, Hovedgård.

1383 Sørensen, Aksel Theodor, slagtermester, Vigerslev
Allé 122, Kbhvn. Valby.

1384 Sørensen, Anton, slagtermester, Hemmed pr. Glæsborg.

1413 Sørensen, Kristian Rasmus, slagtermester, Bovense
pr. Ullerslev.

1414 Sørensen, Kristian Vogensen, slagtermester, Gu
dumholm.
1415 Sørensen, Laurids Peter, slagtermester, Holsted St.

1385 Sørensen, Axel, slagtermester, Nørrebrogade 54,
Horsens.

1386 Sørensen, Axel, slagtermester, firma Regnar Soren
sen’s Eftf., Nørregade 10, Ålborg.

1416 Sørensen, Laurits Peter, slagtermester, firma Lau
rits Sørensen & Søn, Algade 19, Ålborg.

1417 Sørensen, Niels Urban Kjærgaard, slagtermester,
Vester Voldgade 47, Nyborg.

1387 Sørensen, Bent Nørgaard, slagtermester, Hirtshals.

1388 Sørensen, Carl Andreas, slagtermester, Skærbæk
Slagterforretning, Skærbæk pr. Fredericia.

1418 Sørensen, Otto, slagtermester, Søgades Slagterfor
retning, Brædstrup.
1419 Sørensen, Otto Henry, slagtermester, Skamby.

1389 Sørensen, Carl Hannibal, slagtermester, Brårupvej
32, Skive.

1390 Sørensen, Christian, slagtermester, Bjødstrupvej,
Hammerum.
1391 Sørensen, Egon, slagtermester, Kødbørsen, Øster
Allé 1, Brønderslev.

1420 Sørensen, Peter Hørdum, slagtermester, eksportør,
Bjerringbro.
1421 Sørensen, Regnar, direktør, slagtermester, Nordjydsk
Andels Kreatureksportforening, Alborg Kvægtorv, Ål
borg.
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1422 Sørensen, Robert, slagtermester, Hovedgaden 25,
Havdrup.

1451 Thrane, Erik Aksel, slagtermester, Sankt Ibs Gade
30, Viborg.

1423 Sørensen, Svend Thorkild, slagtermester, Stouby.

1452 Thrane, Marius Vingaard, slagtermester, Nansensgade 30, Kbhvn. K.

1424 Sørensen, Søren Aksel Charles, slagtermester, Tør
holmsvej 36, Hjørring.
1425 Sørensen, Viggo, slagtermester, Låsbygade 55, Kol
ding.

1426 Sørensen, Brdr., Slagterforretning, Nygade 21, Silke
borg.
1427 Sørensen’s Talgsmelteri, Otto P., I ngerslevsgade
46, Kbhvn. V.

1428 Sørensen & Søn, S. H., Slagterforretning, Borgergade
37, Silkeborg.
1429 Teknologisk Instituts Håndværkerbibliotek, Ve
ster Farimagsgade 24, Kbhvn. V.
1430 Thaysen, Lorenz, slagtermester, Borgmesterløkken
10, Åbenrå.

1431 Therkildsen, Holger Lind, slagtermester, Trepkasgade 27, Arhus.

1432 Therkildsen, Knud Aage, slagtermester, Gravene
9-11, Viborg.
1433 Thierbach, Arno Paul, pølsefabrikant, Paul Thier
bach’s Pølsefabrik, Skelmosevej 5, Kbhvn. Valby.

1434 Thoft-Jensen, Ejvind, slagtermester, Bredgade 15,
Tårs.

1435 Thomassen, Niels Grønfeldt, slagtermester, Bæk
marksbro.
1436 Thomsen, Børge Kristian, slagtermester, Nørregade
8, Vinderup.
1437 Thomsen, Hans Christian, slagtermester, Dybbølgade
15 A, Sønderborg.

1438 Thomsen, Harry Holger, slagtermester, Peter Bangs
Vej 45, Kbhvn. F.
1439 Thomsen, Henning, slagtermester, Frederiksgade 84,
Horsens.

1440 Thomsen, Herman Leopold, viktualiehandler, Holger
Danskes Vej 13, Helsingør.
1441 Thomsen, Leif Preben Wendelboe, slagtermester,
Heibergsgade 2, Arhus.

1442 Thomsen, Lui Hornshøj, slagtermester, Lem pr.
Brodal.
1443 Thomsen, Magnus Peter Børge, bestyrer, Frederiks
havn Andels-Svine- & Kreaturslagteri’s Udsalg, Dan
marksgade 72, Frederikshavn.
1444 Thomsen, Peter Skovhus, slagtermester, Strandgade
25 A, Horsens.

1445 Thomsen, Richardt Viggo, slagtermester, Flæskebørsen, Østergade 40, Hjørring.

1453 Thrane, Poul Louis, slagtermester, Vesterbrogade
21, Viborg.
1454 Thyrring-Johansen, Aksel, slagtermester, firma
Brdr. Thyrring-Johansen, Istedgade 87, Kbhvn. V.

1455 Thøgersen, Henry, slagtermester, Vester Hvidbjerg
pr. Karby.

1456 Thøt, Christen Sørensen Christensen, slagtermester,
Herman Stillings Vej 7, Randers.

1457 Tobiasen, Marinus, slagtermester, Smidstrup Slagter
forretning, Smidstrup pr. Fredericia.
1458 Tobiasen, Marinus, slagtermester, Smidstrup Slagter
forretning, Smidstrup pr. Fredericia.

1459 Tolstrup, Erling Vestergaard, slagtermester, firma
Brdr. Tolstrup, Hovedgaden 41, Sunds.
1460 Tommerup, Heinrich, redaktionssekretær, Åhavevej
40, Silkeborg.
1461 Torpet, Viggo, stadsdyrlæge, Ålborg Levnedsmiddel
kontrol, De off*. Slagtehuse, Alborg.
1462 Trebbien, Cajus, slagtermester, firma F. G. Trebbien
& Søn, Løvegade 2, Slagelse.

1463 Trebbien, Carl Vilhelm, slagtermester, Absalonsgade 6-9-11, Sorø.
1464 Truelsen, Sven, slagteridirektør, Morsø Andelsslag
teri, Nykøbing M.

1465 Trønning, Wilfred Henry, slagtermester, firma Chr.
Trønning & Søn, Holmbladsgade 14, Kbhvn. S.
1466 Uhler, Hermann Ferdinand Egon, slagtermester,
Østerbro 67, Ålborg.

1467 Uhrskov, Tage, kontorchef, cand. polit., Håndværks
rådet, H. C. Andersens Boulevard 20, Kbhvn. V.
1468 Vad, Holger Haahr, slagtermester, GI. Kongevej
121, Kbhvn. V.
1469 Vad, Svend Aage, slagtermester, Langelandsvej 3,
Esbjerg.

1470 Vadsholt, Herluf Christian, slagtermester, Vejle
Kødkontant, Langelinie 66, Vejle.
1471 Valgaard-Hansen, Hans Jørgen, slagtermester, Al
gade 6 A, Holbæk.

1472 Valsted, Ejnar, slagtermester, Vester Hornum Slag
terforretning, Vester Hornum.
1473 Vejle Slagtermesterforening, Vejle.
1474 Vernersen, Anker, slagtermester, Borgergade 24,
Alborg.

1446 Thorn, André, slagtermester, St. Torvegade 51,
Rønne.

1475 Vernersen, Elmer Hein, slagtermester, Kastetvej 51,
Al borg.

1447 Thorsted, Aksel Mose, slagtermester, Slagteriudsal
get, Adelgade 1, Skive.

1476 Veron, Henry, slagtermester, Vig St.

1448 Thorup, Jørgen, slagtermester, firma Jens J. Thorup,
Aboulevard 27, Kbhvn. V.

1477 Veterinærdirektoratet,
gade 37, Kbhvn. V.

Kødkontrollen,

Nyrops-

Hovedgaden,

1478 Vinther, Christian, slagtermester, Lendemarke pr.
Stege.

1450 Thrane, Christian Gunnar Villy, slagtermester,
Trianglen 1, Horsens.

1479 Voldum, Thomas Børge, slagtermester, Kirketorvet
6, Randers.

1449 Thostrup,
Hvalsø.

Martin,

slagtermester,
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480 Vollstedt, Carl Knudsen, slagtermester, Sønderbro
2, Haderslev.

1503 Wuth, Jacob, slagtermester, Tjæreborg.
1504

1481 Vollstedt, Christian, slagtermester, NafFet 22, Ha
derslev.
1482 Vonsgart, Holger Marius, slagtermester, Niels
Steensens Vej 6, Bolbro.

Hilmar, slagtermester, Søndergades
Kødudsalg, Søndergade 21, Silkeborg.

WüRTZENFELD,

1505 Wybrandt, Dirck Bacher, slagtermester, Hovedga
den 55, Farum.

1483 Vrå Andels-Svineslagteri, Vrå.

1506 Zickert, Paul Friedrich, slagtermester, firma Fr.
Zickert, Perlegade 94, Sønderborg.

1484 Watson, Peter Lentz, slagtermester, Lohals Kød
udsalg, Lohals.

1507 Zimmermann, Christian Jørgen, eksportør, Parkgade
40, Sønderborg.

1485 Watson, Robert Lentz, slagtermester, Lohals Kød
udsalg, Lohals.

1508 Zöllner, Johan Frederik, slagtermester, firma Brdr.
Zöllner, Nørrebrogade 174, Kbhvn. N.

1486 Weibel, Carl, slagtermester, Tordenskjoldsgade 12,
Århus.

1509 Øberg, Louis Viggo, eksportør, Thorsvang pr. Hor
sens.

1487 Weilgaard, Peter, slagtermester, Nørregade 46,
Holstebro.

1510 ØHOLM, Børge Christian, slagtermester, firma 0.
Holm Christensen & Søn, Nørregade 59, Århus.

1488 Weis, Knud, slagtermester, Møllevej 6, Odder.

1511 Ørtoft, Sigvald Marius Jensen, slagtermester, Ve
stergade 10, Grindsted.

1489 Welander-Jørgensen, Harry, slagtermester, Egils
vej 53, Odense.

1512 Ørtoft, Tage, slagtermester, Vestergade 4, Struer.

1490 Werge, Charles Viktor Kristian, slagtermester,
Klostergade 5, Randers.

1513 Ørum, Knud Erik, slagtermester, Platanvej 19, Ros
kilde.

1491 Werge, Kaj, slagtermester, Vedelsgade 101, Vejle.

1514 Ørum-Petersen, Svend, slagtermester, firma S.
Ørum-Petersen & N. Nielsen, Østergade 12, Herning.

1492 Wernersen, Jens Peter, slagtermester, Terndrup.
1493 Werner, Willy, slagtermester, Bredgade 28, Løgstor.

1515 Østergaard, Garl, slagtermester, Tim Slagterforret
ning, Tim.

1494 Wiinberg, Aage Christian, slagtermester, Ny Carls
berg Vej 23, Kbhvn. V.

1516 Østergaard, Christian, slagtermester, Bonderup
Slagterforretning, Bonderup.

1495 Wiingaard, Carl, slagtermester, kreaturhandler, Reventlowsvej 53, Odense.

1517 Østergaard, Hans Ahle, slagtermester, Barde pr.
Herning.

1496 Wildfang, Johannes, eksportør, Åstrupvej 150, Ha
derslev.

1518 Østergaard, Harald, slagtermester, Århus Kødfor
syning, Søndre Allé 4, Århus.

1497 Wilhelmsen, Niels Einer, slagtermester, Havnegade
131, Esbjerg.

1519 Østergaard, Reinhold Bernhard, slagtermester,
Brotorvet 2, Holstebro.

1498 Wisborg, Richardt, slagtermester, Arden.

1520 Østergaard A/S, Viggo, Eksport af Slagteriproduk
ter, Jægergårdsgade 152, Århus.

1499 Wisler, Sven Richard, slagtermester, Herluf Trolles
Gade 42, Århus.
1500 Wittrup, Poul, direktør, Herning Fjerkræslagteri,
H. N. Andersens Vej 6-8, Herning.

1501 Wohlert, Aage Johannes, slagtermester, Kongens
gade 30, Esbjerg.

1521 Ålborg off. Slagtehuse & Eksportslagterier, Ål
borg.
1522 Århus Flæskehal A/S, Jægergårdsgade 152, Århus.

1523 Århus Hørkramlager, Åbogade 36, Århus.
1524 Århus Hørkramlager, Åbogade 36, Århus.

1502 Wolf, Otto, slagtermester, St. Rådhusgade 15, Søn
derborg.

1525 Århus Salatfabrik A/S, Nørre Allé 34, Århus.

SLAGTERERHVERVET I DANMARK er trykt på specielt fremstillet
ekstra glittet tryk 4082 fra A/S De forenede Papirfabrikker. Den indledende tekst er
sat med Monotype Baskerville, og det biografiske afsnit er sat med Linotype Excelsior.
Klichéerne er udført hos A/S H. Matzens Klichéanstalt, og indbindingen er foretaget
i Fællesbogbinderiet A/S. Trykt hos J. Jørgensen & Co. Bogtrykkeri A/S i 1600 num
mererede eksemplarer, hvoraf dette er nummer

