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Iværksætteri
Ejer, Otto (Rasmussen) Vanddam
og fætter, forvalter Johannes Christensen

 Haarby Fjerkræslagteri

1933 - Den nye kontorbygning hos chefen himself - Otto Vanddam
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~1935 - den nye hal. Forvalter Johannes Christensen med kittel og kasket forrest til venstre.
1936 - herunder – forrest tv. aflæsning. Et 3 fags kontor er nu tilbygget privaten yderst th., 

og bagerst tv. er lager, pakning og læsning af fjerkræ; centralfyret er mod skoven ved skorstenen.

 Tværbygningen bagerst th. er vestgavlen på slagterihallen, som ovenfor ses indefra.
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Haarby Fjerkræslagteri startede småt som markeret herunder, men blev med tiden 
Danmarks største fjerkræslagteri m.v. i privat eje med en omfattende eksport.

 
Der var opkøb og salg af vildt, en detailbutik i Odense, stordriftopdræt af ænder og 
gæs. Nabogården "Ellegaard" ejes og samt "Dorthealund" v. Søbo m.fl. var forpagtet.

1939 - ovenfor th. ligger flere rækker af huse med ande- og gåsegårde etc. som perler på en snor.
1950 - herunder tv. ses 3-længet "Ellegaard" - efter løvfald kan gårdens bygningerne bedre ses. 
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1953 - Haarby Fjerkræslagteri er nu siden starten i 1930'erne udvidet af flere omgange.
Starten var to små forbundne bygninger på en bar mark helt ude ved vejen ~25 år tilbage.

Under krigen (23.01.1945) blev kedlerne mm. sprængt af sabotører. Skorstenen og 
store dele af bygningen omkring kedler blev også skadet, og ses her genopbygget. 

Foran yderst tv. på nordgavlen af bolig- og kontorbygning, blev den nye "privaten" 
tilbygget som vinkel. Slagteriet bagved fik bl.a. tilføjet kølerum mm., samt centralfyr 
med større kedel og ditto skorsten. Aflæsning af fjerkræ m.v. sker i ny bygning th. 
skjult af træer. Kan bedre ses på det foregående eller næste billede.

 
Hele slagteriet lå meget lavt i bunden af en morænedal fra den sidste istid, og er vel i 
kote ~8, og hvorimod morfars gård på Strandby Mark er i kote 35 (kote = meters 
højde over normal vandstand i havet).

Morfars gård Østergaard kan ses over og th. for skorstenen; en lys længe med et gråt 
tag. Til venstre for skorstenen har vi gården "Langedil" med sine to hvide længer.

Omkring 300 m. herfra bugter Haarby Å sig vej ned mod stranden – kote der ~3-4. 
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1957 – udvides igen og er nu udbygget med to store haller mod syd – hhv. yderst tv. og th.

Vejen til landsbyen Strandby ses, og rester af fortidens fjerkræopdræt ses endnu.

Opbevaring på frost er fremtiden, så der udbygges med nedfrysning og frostlager.
..klik på billede for detaljer..

Følges vejen mod toppen af billede så kommer vi til Strandby, hvorfra en god del af 
oldemors familier levede og lever. Kun omkring en kilometer fra vores families hjem.

Fortsætter man over markerne efter landsbyen Strandby, så er det lyse område Hel-
næs Bugt, samt til højre og ~1 km. derfra (uden for billedet) ligger Løgismose Slot.
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1961 - ejeren, Otto (Rasmussen) Vanddam dør i 1967, og alle virksomheder afvikles.
 

1988 – I de efterfølgende år bruges ejendommen af flere erhverv, som alle til-/udbygger.
Samtidigt kryber de mange nye boligkvarterer mod nord og øst dag for dag   nærmere  r  .

Udskrevet: 09 Apr 2021
Udarbejdet af: Finn Christensen
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