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SÆRTRYK AF MÆLKERITiDENDE



Røjle Andelsmejeri
1885 — 26. Maj — 1910.

Fra én af Stifterne, Gaardejer Jørg. Hansen, Røjle, modtog 
Mælkeritidende kort efter Jul en Artikel, som bar Overskriften;

Erindringer og Tilbageblik ved Røjle Mejeri’s 
25 Aars Jubilæum 1910

med Spørgsmaal, om vi havde Brug for Artikelen, naar Jubi
læumsdagen oprandt.

Efter Gjennemlæsningen var vi ikke i Tvivl om, at dette 
Bidrag til dansk Mejeribrugs Historie fra en Mand, h\is Plads 
altid havde været i de arbejdende Landmænds Rækker, vilde 
blive læst med Glæde og Udbytte, men da Forfatteren siden er 
død, og saaledes ikke oplevede den Jubilæumsfest, der holdtes 
i Gaar, saa føler vi os dobbelt opfordret til nu at optage Ar
tikelen, der ved sine Betragtninger er et udmærket Udtryk baade 
for de Erfaringer, som Landmændene havde høstet, som for 
Mejerivæsenets Tilstand paa den Tid, da Dampkraften og Cen
trifugen toges i Brug, Betragtninger, som ellers vil gaa i Glemme, 
naar de uoptegnede faar Lov til at gaa med de Gamle i Graven.



4

Gamle Jørgen Hansen, der blev 74 Aar, skriver saaledes
Naar man fra vore Dages Standpunkt, hvor alt ligesom er 

ladet med Damp og Elektricitet, og hvor det gjælder om hur
tigst muligt at faa vore Produkter omsatte i klingende Mønt, 
kaster Blikket tilbage over Tiden før Mejeriernes Fremstaaen, 
vilde Nutidens Mennesker sikkert forundre sig ligesaa meget, 
som Datidens vilde det, hvis de kunde hæve sig over Mulde 
og se de Forandringer, som er foregaaede ogsaa paa dette ()m- 
raade.

Anledningen til efterfølgende Liniers Fremkomst er jo denne, 
at det er 25 Aar siden, at vi her i Vejlby Sogn forlod del 
gamle Mejerivæsen og oprettede et Fællesmejeri i Lighed med, 
hvad der var sket andre Steder her i Landet. Naar Bøjle Fæl
lesmejeri (nu Andelsmejeri) altsaa kan fejre sin 25-aarige Be- 
slaaen, kunde det maaske være interessant at se lidt tilbage 
paa den Tid, da de var unge Mænd, som har været med til al 
oprette Mejeriet i Aaret 1885.

Omkring 40ne i forrige Aarhundrede var hele Mejerivæsenet, 
Pasningen af Køerne, Smør- og Ostelavningen fuldstændig over
ladt til Kvinderne. I en Gaard forestod Husmoderen ved Hjælp 
af sine 2 Piger, Stor- og Lillepigen kaldet, hele Mejeribedriften : 
Fodringen, Malkningen, Mælkens Tilberedning, Smør- og Oste
lavningen, ja selv Rensning af Stalden var henregnet til Kvin
dernes Gjerning.

De kom alle op Kl. 6 om Morgenen ved Vintertid, og me
dens Husmoderen lavede Davre, der bestod af Mælkegrød og 
Stegeflæsk — om Kaffe var der jo den Gang ikke Tale —, gik 
begge Pigerne ned i »Nødsel«, som Kostalden kaldtes, og be
gyndte deres Gjerning med Køerne. Det første, de foretog sig, 
var at give Køerne el Halmfoder, som de hentede i deres For
klæder henne i Foderhuset. Bygfoder, der mest blev brugt 
til Køerne, blev i de Tider aldrig bundet i Knipper, efter at del 
var tærsket, mer blev kastet løst ind i Fodergulvet (Foder
rummet) og derefter godt sammentraadt, fordi det da ansaas 
for at være drøjere. Pigerne maatte da heller ikke tage af det 
fra oven, men skulde plukke det ud fra en Side af. Det vil 
da let ses, at det gav Pigerne en Del mere Arbejde, end vi nu 
har, da vi kan hente et Knippe Halm og i en Fart dele det 
langs Krybberne. Naar Fodringen var endt, blev der malket, 
og naar Pigerne kom ind med Mælken, blev den om Vinteren 
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siet op i »Skalgryder«, et Slags raabrændte Lerfade uden Glas
sur. I Dagligstuen, som tillige var Kjøkken, og som husede 
den aabne Skorsten, hvor Maden tilberedtes, var der opslaaet 
Revler paa tværs under Bjælkerne, saaledes at der kunde ligge 
en Fjæl — Hylde — paa hver Side af Bjælken paa hele Stuens 
Bredde. Paa disse Hylder sattes saa Mælken og henstod til 
næste Dag for at skummes. Det kunde dog ske, at Mælken 
alligevel frøs, naar Vinteren var haard, men saa blev den flyttet 
ind i Sengekammeret, det eneste Sted, hvor der i de Tider var 
Kakkelovn, og her blev den sat omkring paa Borde og Stole 
om Natten. I Dagligstuen havde Flødebøtten ogsaa sin Plads 
om Vinteren. — Der blev i Reglen om Vinteren kjærnet en 
Gang om Ugen, og dette var naturligvis ogsaa Pigernes Arbejde, 
dog, kom Karlene ind for at drikke af Ølpotten eller havde el 
eller andet Ærinde ind, maatte de ogsaa hen og tage et Tag i 
Staven for »at ryste Smørret af den«, og det kunde undertiden 
trække lidt ud, inden Pigerne sagde, al det var nok. Et andet 
Slags Folkefærd blev derimod ikke anmodet om »at ryste 
Smørret af Slaven«, og naar de Folk kom, blev Kjærnen hurtig 
fjernet ind i en anden Stue. Disse Folk var nogle omvankende 
Tiggerkoner, som efter Folketroen havde den Gave, at de kunde 
»gaa deres Vej med Smørret«. Af dem var der gjerne i hver 
By en eller to Stykker, som man havde Mistanke til. I Bøjle 
var der saaledes for mange Aar tilbage en Kone, som hed Ma
ren Didriksen, eller som hun kaldtes »Madirkens«, og som mis
tænktes for al have Evne til »at kunne tage Smørret med sig«. 
Tiggerkoner kom der den Gang mange af hver Dag, og en stor 
Part af Mælken blev givet bort, ja selv fra Nabosognene kom 
der undertiden Tiggere. Det kunde ske, at Konen i Husel, naar 
Køerne gav lidt Mælk, lidt gav mere Mælk bort, end de vel 
kunde undvære; thi sagde de Nej, blev de nedrakkede paa det 
grusomste, naar Tiggerne samledes ude paa Vejen.

Husmoderen lavede i Regelen altid selv Fløden til Rette, naar 
der skulde kjærnes, og hun slog selv de første Slag. Med Hen
syn [til, om Fløden havde en passende Varmegrad, da brugte 
man ikke Nutidens Termometre, nej, man havde ikke andet 
Termometer end sine Fingre, men der var jo saa den Fordel 
derved, al Termometret bogstavelig talt »altid var ved Haanden«.

Naar Pigerne havde spist Davre, gik de igjen i Nødsel; 
Overpigen for al »skåle«, hvad vi nu kalder at give Kraftfoder, 
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og Lillepigen for at gjøre rent og trille Gødningen ud paa 
Møddingen.

Til »Skalingen« havde man den Gang ikke Krybber, men 
»Skalebaljer«, der var lavet af gamle Vintønder, der var skaarne 
over paa Midten. Da man den Gang fodrede Køerne »bagfra«, 
stilledes disse Baljer bag Køerne, paa Gangene foran Grebnin
gen, og fyldtes halvt med Avner, og deri blev saa blandet højst 
3 Pd. Grut til de bedste Malkere og derpaa godt omrørt, inden 
Baljen med Indhold sattes op til Køerne. Det gjaldt for Over
pigen at økonomisere med Grutten, thi der blev kun udleveret 
hende 3, højst 6 Skpr. Grut ugentlig, og det Kvantum var hun 
nødt til at holde Hus med, til Ugen var omme. — Det var en 
temmelig almindelig Skik i de Tider, at Manden i Gaarden selv 
red til Mølle en Gang om Ugen med del Kvantum Byg, der 
skulde males til Grut til Køerne. Ankommen til Møllen, bandt 
han Hesten ved Møllen og gik ind til Møllerkonen og fik sin 
»Møllerdram«, mens Kornet blev malet. En Gang gik det dog 
en Mand uheldig paa en saadan Tur. Han var redet til Mølle 
i Mørkningen og snakkede temmelig længe med Mølleren. Da 
han kom ud igjen, var der ikke andet tilbage af Hesten end 
den halve Tøjle. Han mente, Hesten var løbet hjem, men det 
viste sig, at hjemme var den ikke, hvorfor der ledtes efter den 
den halve Nat, uden at den fandtes. Næste Morgen kom Møl
lerens Karl ridende med den og Grutten, og nu opklaredes 
Gaaden. Hesten havde af og til været laant ud til Mølleren, 
og kjendt som den var med Lokaliteterne, var den, efter al 
have revet sig løs, ganske stille gaaet udenom Møllergaarden 
og ad en aabentstaaende Bagdør gaaet ind i Møllerens Stald, 
hvor den havde ædt sig mæt af Pillemels-Tøndens Indhold og 
derefter lagt sig til Ro i den Baas, hvor den plejede at staa, 
og her blev den saa opdaget af Møllerens Karl om Morgenen.

Endskjønt Køerne i de flesle Besætninger paa Grund af den 
knappe Ernæring om Vinteren henimod Foraarstiden var tem
melig magre, saa kunde der dog træffes Besætninger, hvor 
Køerne vår ved godt Huld. Dette kom af, at Pigerne var saa 
snedige, naar Karlene om Morgenen var beskæftigede i Heste
stalden, at bære nogle Forklæderfulde ulærsket Korn hen i 
Nødset. Dette skulde jo gaa rask : Overpigen tog fra og Lille
pigen kastede ned, men da det foregik i Mørke, kunde det nok 
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ske, al hun traadle midt i en Hønserede og masede alle Æggene; 
thi i de Tider havde Hønsene Rede over hele Gaarden.

Naar Køerne havde ædt deres »Skaling«, blev de vandede; 
dette foregik paa den Maade, at Overpigen løste Køerne, 2 ad 
Gangen, ud i Gaarden, hvor Lillepigen drev dem hen til Brønden 
og sørgede for, at der var Vand i Truget. Mens Køerne 
saaledes var ude, fejede Overpigen efterhaanden hver Baas ren 
og hentede Halm til 2 Køer ad Gangen ligesom om Morgenen. 
Dermed var saa Fodringen endt for Formiddagens Vedkom
mende, og Pigerne gik saa til deres Arbejde inde: Overpigen 
for at spinde Uld eller Hør, Lillepigen for at karte Uld eller 
spinde Blaar, indtil der skulde malkes til Middag. Om Efter
middagen gjentoges Fodringen paa samme Maade med Und
tagelse af, al der ikke vankede »Skaling«, men maaske lidi Hø, 
hvis man havde noget.

Saaledes gik Vinteren, og naar Foraaret kom og med det 
lidt Græs paa Markerne, blev Køerne sal ud paa Græs. De 
blev da koblet, og man hjalp Lillepigen dem i Marken den 
første Dag; siden maatle hun klare sig selv for Fremtiden. 
Køerne kom ikke ind om Natten, førend Kulden blev for streng. 
Nødsel blev om Sommeren brugt paa anden Maade; undertiden 
blev det fyldt med Korn eller Halm efter Høsten. Det var 
mærkværdigt al se, hvor Køerne kunde trives den Gang de 
første fjorten Dage, efter at de var kommen paa Græs, ogsaa 
Mælkemamgden steg i den Tid betydelig. Naar Køerne var i 
Marken, blev der malket i Mælkebøtter, lavede af Træ, lidt 
snævrere foroven end forneden, og de kunde rumme fra 4—6 
Kander Mælk. Da man ikke havde Mælkevogne til Haandkraft 
saadan som nu, maatle Pigen bære sin Mælkebølle paa Hove
det, idet der lagdes en Krans, lavet af blødt Stof, ovenpaa Ho
vedet, og paa denne sattes saa Mælkebøtten; Overpigen hjalp 
Lillepigen sin Bøtte op paa Hovedet, tog saa selv den største 
Bølle, og saa gik del hjemad ad den lidt Vi Mil lange Vej uden 
at hvile.

Madken blev om Sommeren siet i flade Træbøtter, Sibøller 
kaldel, som var ca. 3 Kvarter brede og 3 Tommer høje, ind
vendigt Maal, hvorefter den blev sat ned i Mælkestuen, et Kam
mer paa 16 □ Alen, som var ved Siden af Ølkammeret, der 
var af samme Størrelse. Disse Kamre fandtes ved Enden af 
Bryggerset og ud til Gavlen i Stuehuset. Mælkesluen var be
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lagt med Kampestensgulv. Belysningen foregik gennem et lille 
firkantet Vindue oppe ved Loftet, og herunder havde Fløde
bøtten sin Plads, for at man bedre kunde se at skumme Mæl
ken. Langs Siderne var saa Hylderne til Mælken anbragt, den 
ene over den anden fra Gulvet og op til Loftet.

Ventilationen var yderst daarlig efter Nutidens Fordringer, 
især da Vinduet af Hensyn til Kattene ikke ret vel maatte 
lukkes op.

Sidst i 50erne og især i 60erne i forrige Aarhundrede fore
gik der allerede en stor Forandring til det bedre med Hensyn 
til Mælkens Behandling, idet der i de ny Bygninger, som op
førtes, blev indrettet store, lyse og godt ventilerede Mælkestuer 
med Murstensgulv og Udskylningsrør. I de gamle Bygninger 
blev der snart fulgt efter, og var der ikke Plads i selve Stue
huset, blev Mælkestuen anbragt i den ene Ende af den af Ud
længerne, som stødte sammen med den Ende af Stuehuset, 
hvori Bryggerset var, og saa vidt det lod sig gjøre, anbragte 
man gjerne en lukket Gang fra Stuehuset ned til Mælkestuen. 
Mælken blev fra nu af opsiet i glasserede Fade. Køerne blev 
ogsaa bedre fodrede, hvorfor de gav mere, saa Mejeriet i Gaar- 
dene begyndte at give Indtægt.

I 70erne maatte der dog igjen forandres i Mælkestuen, ti 
Vandmejeriet kom i Mode. Mælken skulde nu sies op i høje 
Blikkjedler og straks efter Malkningen hensættes i et Vandbassin, 
for at afkjøles saa hurtigt som muligt. Der maatte saa mures 
Vandbassiner i Mælkestuen, optrukne med Cement og forsynet 
med Rør fra Brønden samt Haner, saa Vandet let kunde ledes 
baade fra og til Vand-Beholderne. Men da der i disse Vand
bassiner brugtes meget Vand, kneb det mange Steder med at 
skaffe det i tilstrækkelig Mængde.

Da der paa den Tid blev skreven lange Artikler i Aviserne 
om, at det lod sig gjøre ved Boring at neddrive Jærnrør til 
hvilken som helst Dybde i Jorden, indtil der naaedes en »Aare«, 
o: et vandførende Lag, der var stærkt nok til ved sin egen 
Kraft at drive Vandet ovenud af Rørene som Springvand, var 
der nogle Mænd i Vejlby og Kauslunde Sogne, som havde Lyst 
til at prøve denne Metode. Der oprettedes et Boreselskab paa 
20 Medlemmer, anskaffedes Bore- og Spængeredskaber, ligesom 
der blev antaget 3 Mand til at udføre Arbejdet, og ved nume- 
reret Lodtrækning bestemtes der, hvor der skulde begyndes.
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Da Resultaterne imidlertid ikke svarede til Forventningerne, 
blev Arbejdet standset, efterat der havde været boret en 5—6 
Stedej saavel i Vejlby som Kauslunde Sogn. Det bedste Re
sultat opnaaedes hos Jens Hansen paa Boesbanken, hvor »Aaren« 
var saa kraftig, at den kunde sætte Vandet op til Overkanten 
af Rørene.

Ved Vandafkølings-Metoden forbedredes imidlertid Smørret 
betydeligt i Godhed. Medens man hidtil havde solgt det til 
Kjøbmanden i Byen, blev det nu opkjøbt af større Smørgros
serere, der udsendte Opkjøbere og betalte Smørret med højere 
Priser, end man tidligere havde kunnet opnaa. Naar Smørret 
saaledes steg i Prisen, tik disse Opkjøbere travlt med at komme 
først, saa at de om Sommeren, naar det var varmt, trak Frak
ken af, deraf kom Udtrykket, »at nu bliver Smørret nok dyrt, 
siden Du kommer med Frakken paa Armen.«

I 30erne og 40-erne solgtes den Smule Smør, der kunde 
undværes fra Husholdningen, dels hjemme og dels til Kjøb
manden til den Pris, man kunde blive enige om for Pundet. 
Men saa blev der ved Lov fastsat 2 faste Torvedage i Middelfart, 
og ingen maatte falbyde Smør, Æg o. 1. til Familierne i Middel
fart, men skulde møde paa Torvet med Varerne. Man mente 
nemlig, at der ved denne Foranstaltning skulde fremkomme en 
mere ensartet Pris end som hidtil, den saakaldte Torvepris. Det 
blev dog ikke, som man havde ventet, til nogen Fordel for 
Sælgerne fra Landet og maaske lige saa lidt for Middelfart af 
den Grund, at Husmødrene i Middelfart ikke selv vilde gaa 
paa Torvet, men lejede nogle Kvinder af den simpleste Slags 
til at gjøre deres Indkjøb paa Torvet. Endvidere vilde ingen 
ordentlig Kone eller Pige fra Landet staa til Torvs og blive ge
neret ved at faa deres Smør og andre Sager gjennemrodet af 
disse Kvinders snavsede Fingre og saa maaske endda ikke faa 
deres Varer solgt. Smørhandelen paa Torvet faldt derfor efter 
en kort Tids Forløb omtrent helt bort, idet Smørret solgtes 
efter Bestilling til Familier i Middelfart. En stor Del gik til 
Fredericia, hvor Torvehandelen var bedre ordnet, og Tid efter 
anden fik flere ogsaa der faste Leveringssteder, som kunde vare 
ved i flere Aar. Smørret forbedredes nu for hvert Aar, der gik, 
dels derved at flere og flere sendte deres Døtre hen paa gode 
Læresteder i Mejerifaget og dels derved, at dygtige Mejerister 
rejste omkring til selve Hjemmene og underviste Konen eller
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Døtrene i de nyeste Forbedringer ved Smør-Tillavningen, saavel 
som om Malkningen og Mælkens Behandling i det hele taget. 
Tillige gav disse Mejerister Anvisning paa solide Smørgrosserere 
i Kjøbenhavn, der betalte gode Priser og havde bestemte ugent
lige Afregninger. Der opnaaedes altid betydeligt mere pr. Pd. 
end der kunde opnaas her hjemme, endskjønt Omkostningerne 
ved Forsendelsen og Kommissionen kunde løbe op til 5—6 Øre 
pr. Pd. — Hvem, der tvivlede om, og del var der mange, der 
den Gang gjorde, at de kunde sidde inde i Kjøbenhavn og smage 
paa Smørret, hvad vi fodrede med paa Fyn, kunde blive grun
dig overbevist om Rigtigheden af denne Paasland. Det skete 
nemlig, at en Mand, der havde handlet et Par Aar med en 
Smørgrosserer og stadig faael sin ugentlige Afregning, savnede 
Betaling for en Otting, der var afsendt for en 14 Dage siden. 
Han skrev saa til Grossereren i Kjøbenhavn, at der manglede 
Betaling for en Otting. Han tik straks Svar tilbage, al det var 
ganske rigtigt, men Grunden var, at Smørret i det Træ ikke 
var af saa god Beskaffenhed, som det han ellers leverede; Fejlen 
ved Smørret laa vistnok i, at han en Tid havde fodret med 
Hvidkaal. Grossereren havde derfor ladet Ottingen henstaa for 
at faa den solgt med det mindst mulige Tab. Det forholdt sig 
ganske rigtig saaledes; samme Mand havde det Aar ualminde
lig megen Hvidkaal, og inden han nedkulede den til Vinteren, 
fjernede han de yderste Blade og sagde til Tjenestedrengen, der 
passede Køerne, at han kunde give dem lidt af Bladene, men 
han havde saa givet dem for mange, saa de tik Indvirkning 
paa Smørret.

Først i 80erne i forrige Aarhundrede blev der skrevet i Bladene 
om, at der var opfunden en anden Maade, hvorpaa Fløden 
straks efter Malkningen kunde adskilles fra Mælken. Dette 
vandt dog ikke stor Tiltro lige straks, men det varede dog ikke 
længe, inden der blev gjort Forsøg paa enkelte større Gaarde 
med Anskaffelsen af en Centrifuge til Heslekrafl, og da disse 
Forsøg faldt heldige ud, fødtes den heldige Tanke hos de min
dre Landmænd, at drive Mejeri i Fællesskab. I Aaret 1882 
oprettedes det første Fællesmejeri i Hjedding ved Ølgod, og 
allerede i Aaret 1884 oprettedes her paa Egnen: Baaring Fælles
mejeri. Den 16. Januar 1885 var nedennævnte, daværende 5 
Gaardmænd i Bøjle: Jørgen Madsen, Jørgen Hansen, Mikkel 
Jørgensen, Søren Petersen og Niels Kr. Petersen samlet hos
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sidstnævnte i Anledning af hans Fødselsdag. Talen kom da 
til at dreje sig om, at det gik saa udmærket godt med Baaring 
Mejeri, og at Medlemmerne var godt tilfreds med Driften det 
første Aar. Den Tanke blev da udtalt, at der burde prøves paa 
al faa et lignende Mejeri opført i Vejlby Sogn. Tanken vandt 
straks Tilslutning hos de forsamlede, og de besluttede sig til, 
Dagen efter, den 17. .Januar, at følges ad til Baaring, for at se 
Mejeriet i Gang og faa nærmere Oplysning om Foretagendet. 
Selskabet kjørte saa efter Bestemmelsen til Baaring og blev paa 
Vejen forstærket med daværende Gaardmand Hans Hansen i 
Vejlby. Mejeriet i Baaring var i Gang og blev set og beundret; 
ingen i Selskabet havde set en Centrifuge før. Saavel Bygning 
som Maskiner blev betragtet og mange Oplysninger og Raad 
blev venligt meddelt af daværende Mejerist Jens Kragholin (nu 
paa Kaphøj v. Frøstrup). Selskabet henvendte sig derefter med 
forskjellige Spørgsmaal til flere af Mejeriets Medlemmer, der 
alle anbefalede at faa et lignende Mejeri bygget i Vejlby Sogn. 
Blandt disse var daværende Gmd. Niels Hansen i Blanke; han 
havde en Besætning paa nogle og lyve Malkekøer og havde 
efter Tidens Forhold drevet sit Mejerivæsen til stor Fuldkom
menhed, inden Mejeriet kom i Gang i Baaring; men desuagtet 
havde han det sidste Aar som Interessent i Mejeriet haft en 
meget større Indtægt af sine Køer.

De forannævnte Mænd fra Vejlby Sogn besluttede sig saa lil 
ved Bekjendtgjørelse i »Middelfart Avis« at sammenkalde til et 
Møde i Vejlby Skole angaaende Oprettelsen af et Mejeri for 
Vejlby Sogn og Omegn. Paa dette Møde, der afholdtes sidst i 
Januar, mødte der mange baade fra Vejlby og Kauslunde Sogne. 
Da værende Gaardm. Jørgen Hansen i Røjle bød »Velkommen« 
og takkede for den store Tilslutning. »Grunden til Mødets Af
holdelse var jo alle bekjendt, nemlig at faa et Mejeri bygget 
her i Vejlby Sogn. Indbyderne havde forhørt sig i Baaring og 
faael den Oplysning, at Interessenterne fandt, Foretagendet var 
meget heldigt, ja nødvendigt, naar man skulde følge med Tiden. 
Forøvrigt er Gmd. Niels Hansen Larsen af Blanke og hans Søn 
Rasmus Larsen i Voldby efter Anmodning begge til Stede og 
giver gjærne nærmere Oplysninger angaaende deres Mejeri til 
de, der ønsker at henvende sig lil dem. Da vi Indbydere til 
delte Møde gjærne ønsker at høre andres Mening om det paa- 
tænkte Foretagende, vil jeg henstille, at vi vælger Sognefoged
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Niels Jørgensen, Munkgaard, til Ordstyrer, saa de, der ønsker 
at udtale sig, bedes henvende sig til ham for at faa Ordet.«

Dette blev vedtaget, og derefter fulgte en lang Forhandling 
baade for og imod; især drejede Spørgsmaalet sig om, hvor 
Mejeriet skulde ligge, da alle helst vilde have det udenfor deres 
Dør. I Stridens Hede kom Ordstyreren til at svare en af Mæn- 
dene fra Kauslunde Sogn lidt hvast, hvad der gav Anledning 
til at alle Mændene fra Kauslunde Sogn forlod Mødet, og da 
Forhandlingerne havde varet temmelig længe, fulgte en Del af 
Vejlby Sogns Beboere Eksemplet og gik hjem. Der blev allige
vel prøvet paa en Optegning af Deltagerne, men der blev for 
lidt, saa der maatte tages fat paa en anden Maade. Tilligemed 
Indbyderne til Mødet tilbød flere Mænd sig at hjælpe til med 
at agitere for Oprettelsen af et Mejeri. Blandt disse Mænd var 
Sognefoged, Dbm. Niels Jørgensen, Munkgaard, Bertel Jørg. 
Kristensen, do., Peder Rasmussen, Slaurby Vestergaard, Thomas 
Jensen, Kustrup, Hans Nielsen, Bøgelund, o. fl. Det var ingen 
behagelig Beskjæftigelse, man der havde paataget sig, thi de 
fleste betænkte sig længe, inden de vovede at sætte deres Navn 
paa Listen, da de var bange for de Forpligtelser, de derved 
kunde paadrage sig, og, endskjønt det blev en Lettelse for Kvind
erne, var de fleste dog Modstandere af Foretagendet. Skjønt 
Agitatorerne maatte gaa fra mange med et halvt Ja eller et be
stemt Nej, saa viste det sig dog, da Listerne blev sammentalt, 
at Foretagendet kunde komme i Gang. Der indvarsledes da til 
en Generalforsamling, hvor det første Spørgsmaal var Mejeriets 
Beliggenhed. Efter nogen Forhandling blev Stedet: Røjle, men 
Byens Folk maatte forpligte sig til, for at faa Mejeriet der, at 
levere deres Mælk paa Mejeriet uden Udgift for dette, ja, om 
det forlangtes, 2 Gange daglig, og tillige skulde de være de 
første om Morgenen. Dette gik Beboerne i Røjle ind paa, dre
ven af Begejstring for at faa Mejeriet til Byen. Dette fortrødes 
dog haardt bagefter, da de i Stridens Hede ikke tog i Betragt
ning, at de fleste af dem havde en lille Fjerdingvej til deres 
yderste Marker og altsaa havde længere at befordre deres Mælk 
end en stor Del af de Beboere, der fik den hentet ved deres 
Dør paa Mejeriets Regning. Og da Mejeristen fordrede Mælken 
leveret lige i Dagningen, hvad maaske nok kunde være nød
vendigt for at blive færdig i rette Tid, fordi de første Centri
fuger skummede meget langsomt i Forhold til dem, vi senere
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Rojle Fællesmejeri
Bestyrelsen for Aktieselskabet 
Vejlby Sogns Fællesmejeri

(Aktiekapital 11,625 Kr., fordelt paa 465 Aktier h 25 Kr.)

tilstaaer herved, at

fem Tyre
og i Forhold til dette Beløb delagtig i Fællesmejeriets 
Aktiekapital, Reservefond, Udbytte, Ejendomme, Ejendele 
og øvrige Formue, overensstemmende med de for Selskabet 
gjældende Love; Ejerno af Aktierne ore solidarisk forplig

tede i Forhold til Fællesmejeriets Gjæld.

Anm. Ifølge Lovenes § 2 kan en Aktie kun med Generalforsamlingens Samtykke 
afhændes til Andre end Aktionærer. Overdragelsen sker ved Transport.

Røjle, den /7 Juni 1885.

BOGTRYKKERIET I MIDDELFART
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fik, saa var del næsten en Umulighed for Bøjlerne at efter
komme denne Paragraf, men mødte Mælken ikke til Tiden, lod 
Mejeristen den slaa tilsidst, hvad der var meget ubehageligt for 
Husmoderen, der maaske skulde bruge af den tilbageleverede 
Skummetmælk til Middagsmaden. Ligeledes var det en Ube 
hagelighed at skulde sende en Dreng til Mejeriet liere Gange 
om Dagen, da der var meget at høre og se, saa det undertiden 
log det bedste af en halv Dag.

Da Beliggenheden af Mejeriet var bestemt, blev der tegnet 
en Aktiekapital paa 11,625 Kr. å 25 Kr. pr. Aktie; Aktiekapi
talen blev senere efter flere Aars Forløb forhøjet til 21,900 Kr.

Et Udvalg blev nedsat til at kjøbe Byggeplads og lorestaa 
Opførelsen af Bygningen, og et andet Udvalg nedsal til at kjøbe 
Maskiner og fæste en Mejeribestyrer. Der blev saa kjøbl 2 
Skpr. Land at Haven til det gamle Jordemoderhus, som tilhørte 
Hmd. Lars Larsen. Bygmesteren var Snedker Johan Lauritsen, 
Bøjle Skov, og Murerarbejdet blev udført af Kristian Nielsen, 
Nørre-Aaby. Maskinerne kjøbtes af Firmaet Frich i Aarhus og 
opstilledes af Montørerne Knudsen og Jensen.

Da Maskinerne skulde opstilles, opdagede man, al der var 
begaaet en Fejl ved ikke at have raadført sig med en mejeri- 
bygningskyndig Mand, inden Bygningen blev opført, thi Ma
skineriet kunde have blevet meget mere tidssvarende, naar der 
havde været Plads i Bygningen.

Nu forestod saa tilsidst det vigtige Spørgsmaal: Antagelse at 
en Mejeribestyrer. Da der nogle Aar i Forvejen havde været 
kundgjort i Bladene angaaende en Bestyrer til den da oprettede 
Arbejdsanstalt: Fælleshaab, havde der meldt sig godt 70 An
søgere, og man havde endda ikke været heldig med Valget. 
Det nedsatte Udvalg for Antagelsen af en Mejeribestyrer blev 
da enigt om at forhøre sig mundtligt. Da en af Udvalget havde 
en Søn, der havde lært Landvæsen og Mejeri paa en større 
Gaard paa Sjælland og dér havde været sammen med en dygtig 
Mejeribestyrer, som senere havde foreslaael et større Fælles
mejeri paa Fyn, bestemte man sig ti at forespørge hos ham, 
om han kunde ønske at overlage Pladsen i Bøjle. Men, da 
der kom Svar tilbage, al han havde forladt Pladsen paa Fyn 
og rejst til Udlandet, maatte han opgives. Saa foreslog en 
anden al henvende sig til en Sønderjyde Christian Midler, der
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havde søgt Pladsen i Baaring Aaret før og var godt anbefalet. 
Dette vedtoges, og C. Müller meldte sig saa nogle Dage efter 
personlig med sin Ansøgning og Anbefalinger, og da baade Per
sonen og Anbefalingerne var efter Udvalget Ønske, blev C. Mül
ler antaget som Bestyrer for Røjle Andelsmejeri.

Mejeriet var saa ble ven færdigt og kom i Gang den 26. Maj 1885.

Begyndelsen paa saa stort el Foretagende er jo aldrig let; 
dog viste del sig straks, at Mejeristen med Dygtighed forstod 
at sætte det hele i Gang. — Hovedsagen bestod i at faa Folk 
til at levere deres Mælk sund og ren, og, naar dette ikke altid 
skele, saa var Aarsagen ikke altid Efterladenhed; men den ny 
Maade al behandle Mælken paa ved al hælde den sammen i 
Spandene og hensætte dem paa et køligt Sled forstod Folk 
ikke straks, det maatte læres. Men paa dette Omraade var 
C. Müller streng; saavel store som smaa Leverandører, Ven som 
Uven, fik ufravigelig Mælken tilbage, naar den havde en Fejl. 
Delte blev jo ikke altid optaget paa rette Maade af dem, der 
var uheldige og lik den kasserede Mælk tilbage, især da Be
styrerens Motivering herfor blev sendt gjennem Mælkekuskene 
og Mælkedrengene, hvoraf de sidste især havde Tilbøjelighed 
til at gjøre en Myg til en Elefant.

Delte i Forening med andre Ubehageligheder, der altid kan 
indlrælle ved ny og store Foretagender, hengjemtes til General
forsamlingerne, hvor Ordskiftet lidt havde en meget stormende 
Karakter og undertiden kunde udarte sig til, at flere ønskede 
Mejeribestyreren fjernet. Saadanne Forslag endles dog altid 
med Forkastelse, og Forslagsstillerne angaaende Mejeristens 
Fjernelse blev da ogsaa ved hver Generalforsamling mindre og 
mindre i Antal, og tilsidst faldt det hele bort, da det viste sig, 
at Mejeriet blev bestyret rigtigt og godt og at ingen lavede 
bedre Smør eller fik det bedre betalt end Røjle Mejeri.

Naar Røjle Mejeri kom saa godt over Børnesygdommene og 
siden stadig er gaaet frem i Anseelse blandt de fynske Meje
rier, da skyldes det i første Række vor Mejeribestyrer, der da 
ogsaa, Tid efter anden, har vunden fortjent Anerkjendelse ikke 
blot i hans egen Kreds, men ogsaa udadtil, hvor hans Navn og 
Dygtighed i Mejerifaget er kjendt og skallet, hvilket jævnligt 
har givel sig til Kjende derved, at han er antaget som Dommer
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ved flere større Smørudstillinger. Muller har tillige i mange 
Aar siddet i Bestyrelsen for Amtets Mejeristforening og er i Be
siddelse af flere Diplomer og Anerkjendelser af Røjle Mejeris 
Smørproduktion.

En anden Mand, som ogsaa tilkommer en stor Part af Æren 
for, at Røjle Mejeri straks kom i saa god Gænge, var Forman
den for den første Bestyrelse, Gaardmand og Amtsraadsmedlem 
Thomas Jensen i Kustrup. Denne Mand havde en sjælden 
Evne til at lede Forhandlingerne i store Forsamlinger; han var 
Formand i mange Aar, til stor Gavn og Støtte saavel for Meje
riet som Mejeribestyreren.

Dernæst skal nævnes den første Regnskabsfører, Lærer P. 
Rasmussen, Vejlby Skovskole. Lærer Rasmussen blev antaget 
som Regnskabsfører ved Mejeriets Oprettelse, og han beholdt 
Pladsen i mange Aar, saa længe han vilde tage mod Valg, og 
gjorde et stort og paaskønnelsesværdigt Arbejde for Mejeriet. 
Der var jo ikke den Gang, som nu, Forbilleder at rette sig 
efter, saa alt maatte udtænkes og planlægges fra første Haand; 
men Rasmussen var heldig og fik straks Penge- og Regnskabs
væsenet i en god Gænge, ligesom det ogsaa viste sig ved Ud
betalingerne, at der aldrig var nogen Fejl eller Meningsforskjel 
angaaende Pengebeløbet, og Rasmussen vandt snart Medlem
mernes ubetingede Tiltro og Agtelse.

Den første Bestyrelse bestod af: Formanden, Gmd. og Amts
raadsmedlem Thomas Jensen i Kustrup — Sognefoged, Dbmd. 
Niels Jørgensen, Munkgaard — Gmd. Bertel Jørgen Kristensen, 
Munkgaard — Gmd. Peder Rasmussen, Staurby Vestergaard, og 
Gmd. Jørgen Hansen, Røjle.

Thomas Jensen var Formand fra 1885 til 1893 og igjen fra 
1894 til hans Død i 1904. I 1893—94 var Gaardejer H. J. 
Jensen, Klintelykken, Formand. Fra 1904—1908 var Gaard- 
fæster Hans P. Jørgensen Formand. 1908—09 var Gaardfæster 
Hans Pedersen, Christiansdal, 1909—10 Proprietær S. Lacoppidan, 
Katrinebjerg, og nu er Gaardejer Rasmus H. Jørgensen, Vejlby 
Skov, Formand.



17

Som allerede fremgaaet af det foregaaende var det et dobbelt 
Jubilæum, der fejredes i Røjle. Ti det er ikke alene Andels
haverne, som med Tilfredshed kan se tilbage paa trofast Sam
menhold gjennem 25 Aar, men de kan med Glæde og Tak se 
tilbage paa 25 Aars Samarbejde med Mejeribestyrer C. Müller, og 
dette tjener dem alle til Hæder og Ære.

Og naar Mælkeritidende nu bringer Røjle Andelsmejeris Andels
havere, Mænd og Kvinder, en Hilsen og et »Til Lykke« med Øn
sket om en god Fortsættelse, saa ved vi, at vor Hilsen til 
C. Müller faar Tilslutning fra Dansk Mejeristforenings Medlemmer, 
ti alle kjender ham af Navn og mange kjender ham person
lig. -- Født i Hjerting i Sønderjylland den 7. April 1857 hører 
han nu til den ældste Flok af Mejeribestyrere, som imid
lertid med ungdommelig Iver og Interesse fortsætter deres Gjer- 
ning. C. Müller hører til Dansk Mejeristforenings Stiftere, var 
i de 3 første Aar Medlem af Hovedbestyrelsen og har været 
Formand for Odense Amtskreds 1891—94 og fra 1899 og indtil 
Dato. Han er en af Foreningens varmeste og mest forstaaende 
Venner og selv hans Modstandere i de forskjellige enkelte Spørgs- 
maal, hvoraf der jo opstaar mange indenfor en livskraftig For
ening og som han ikke viger tilbage for en Dyst om Rigtig
heden af, vil indrømme, at bag Uenigheden ligger der en urok
kelig Enighed om kun at ville Dansk Mejeristforening og de 
enkelte Medlemmers Tarv og hele Vel. Han er i god Forstand 
en konservativ Mand, der ikke nægter Følgeskabet til Trods 
for, at han ikke synes om Øjeblikkets Kurs, men som, naar 
han er bleven overbevist om, at Retningen er rigtig nok, stedse 
har været en arbejdsom og paalidelig Kammerat.

Om sin faglige Uddannelse og om Arbejdet meddeler C. Müller 
os følgende:

I Foraaret 1885 søgte jeg og fik Pladsen som Bestyrer af 
det nyoprettede Mejeri i Røjle, efter at jeg havde været 2 Vs Aar 
»ved Faget«. Min Uddannelse som Mejerist begyndte egentlig 
den 1. Novbr. 1882 paa Nakke Fællesmejeri v. Assens hos 
Mejeriforpagter P. J. Dons, der nu er Mejeribestyrer paa Hjør- 
lunde Andelsmejeri. Paa »Nakke« var jeg i halvandet Aar. I 
dette Tidsrum foretog jeg en kortere Rejse — i Lighed med, 
hvad Landhusholdningsselskabet ca. 10 Aar senere bragte i An
vendelse for de Mejerister og Mejersker, der med Stalsunder- 
sløltelse søgte videre Uddannelse.
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De Mejerier, jeg den Gang besøgte, var Kaslund Mejeri v. 
Aarup, hvor jeg opholdt mig 14 Dage. Dernæst var jeg i 8 
Dage paa Erholms Herregaards- og Fællesmejeri, og endelig havde 
jeg nogle Dages Ophold paa Hjedding Andelsmejeri, der anses 
for det første Andelsmejeri i Danmark.

Fra 1. Maj 1884 havde jeg Plads som Førstemejerist paa 
Jandrup Andelsmejeri v. Varde. Men i Modsætning til, hvad 
der ellers siden blev god Skik, at Bestyreren sørgede for at an
tage det nødvendige Folkehold, saa var det her Bestyrelsen, 
som forestod dette. Følgen heraf var, at det ikke gik saa til
fredsstillende, som ønskeligt, og saa vidt mig bekjendt gik Meje
riet senere over fra Andelsdrift til Forpagtning, saa det var mig 
en særlig Glæde, da jeg modtog Meddelelse fra Bøjle om, al jeg 
var antaget som Mejeribestyrer fra 1. Maj 1885.

Lønnen, jeg skulde have for at drive Mejeriet og sørge for 
den fornødne Hjælp, var 1200 Kr., 1 Kd. Sødmælk og den 
Skummet- og Kjærnemælk samt Kul, som brugtes i Hushold
ningen. Tillige skulde jeg have 16 pGl. af Overskudel, og dette 
blev i alt for det første Aar: 2660 Kr.

Røjle Andelsmejeri, som er meget smukt beliggende, har en 
dejlig Udsigt helt over til Jylland med Skamiingsbanken i Bag
grunden. I klart Vejr ses tydelig »Støtten paa Skamling«. Delle 
kjønne Skue har glædet mig mange Gange.

Efter Jordforholdene burde Beboelses-Lejligheden have væ
ret i den sydlige F2nde af Mejeriet, del havde passet bedre, men 
forøvrigt var Mejeriet godt indrettet og forsynet med gode Ma
skiner. Dampkjedelen var paa 5 Hestes Kraft og Maskinen paa 
4 do. Desuden var opstillet 2 Burmeister & Wains Centrifuger, 
som hver kunde skumme 600 Pd. Mælk pr. Time, 2 Kjærner 
til hver 120 Pd. Smør, og 2 Ostekar, som hver rummede 2000 
Pd. Mælk. Dampmaskinen tilligemed Sødmælks- og Skummet- 
mælks-Karrene, saml tildels Kjærnerne og Pumpe hører endnu 
lil del oprindelige Inventar, Dampkjedelen blev ombyttet 1899.

Der var ingen Forvarmer, men el Damprør var ledet ned i 
Sødmælks-Karret. Paa denne Maade kunde ganske vist Mælken 
opvarmes før Skumningen, men det viste sig at være uheldigt. 
Til den skummede Mælks »Pasteurisering« var opstillet en Jærn- 
beholder med dobbelt Bund. En Rører satte Mælken i en rundt- 
gaaende Bevægelse, men da der intet tætsluttende Laag var til 
Gryden, som vi kaldte den, maalle Røreren gaa ganske lang-
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soint, ellers vilde al Mælken piskes oven ud af Beholderen. 
Den kunde derfor slet ikke bruges. 1 den første Tid var der 
heller ingen Forhøjning eller Perron, saa det blev noget for højt 
at løfte Mælken over i Sødmælks-Karret. Selvfølgelig var der 
mange Ting, som undergik Forandring, navnlig gjaldt det Cen
trifugerne.

Den 26. Maj var den første Dag, vi modtog Mælken paa 
Mejeriet. Der blev indvejet 4866 Pd. Mælk fra 59 Leverandører. 
En Spand Mælk var sur og blev sendt tilbage. Heldigvis var 
det Formandens, og denne lille tilfældige Begivenhed gjorde det 
straks klart for Leverandørerne, at der var ingen Persons-An
seelse. Smørret æltedes den Gang udelukkende med Hænderne. 
Vi fik imidlertid snart en Æltemaskine, som dog kun var til 
Haandkraft. Den Æltemaskine, som vi nu bruger, er selvføl
gelig til Dampkraft. Den første Sending Smør, som omfattede 
10 Dages Produktion, blev kjørt til Kjøbmand Thidemann i 
N. Aaby. Senere blev Smørret leveret til Middelfart en Gang 
ugentlig, og det var Bestemmelsen, at jeg skulde tage med 
Smørret og faa Pengene med tilbage eller ogsaa sætte dem i 
Banken.

Det første Aar blev Spandene staaende paa Mejeriet til næste 
Dag, og forsaavidt der ikke blev forlangt Mælk tilbage, skulde 
Spandene vaskes paa Mejeriet. Allerede det andet Aar blev dette 
Forhold ændret saaledes, al Leverandørerne fik Mælken tilbage 
samme Dag.

Mejeriet havde fra først af selv et Par Heste, som stod op- 
slaldel hos Gaardejer Jørgen Madsen i Bøjle. Foruden at kjøfe 
Mælken til og fra Mejeriet om Formiddagen, skulde de kjøre 
Kjærnemælk og Valle ud til Leverandørerne om Eftermiddagen. 
Mejeriet havde dertil en Tønde med 2 Rum; det mindre til 
Kjærnemælk og det større til Vallen. Begge Dele skulde der
efter maales ud paa Stedet efter en Liste, som blev udstedt fra 
Mejeriet. — Dette var dog ikke nogen god Indretning.

Da nu imidlertid Ostelokalerne ikke var ret gode og Oste
produktionen ikke lykkedes særlig godt, blev Skummetmælken 
i 1888 afhændet til Ostefabrikant Hans Jensen fra Ny Brænde- 
skovgaard, og i et Tidsrum af 5 Aar producerede han de saa- 
kaldle »Fedt- eller Margarineosle«. Kontrakten blev imidlertid 
ikke fornyet, idel Andelshaverne (paa Grund af bedre Svine-
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Statistisk
over Røjle Andelsmejeris Drift 
Indtægt.

Oversigt
fra 26. Maj 1885 til 30. April 1910.
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1887-88 i 3.837.158 140.681 ; , 133 866121 95.1 53.9'27.26, 32 36
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1905—06 6.500.715 247.951 ; 243 892 92 98.3 72.1 25.90 34 58
1906-07 6.730.756 256.110. ; 252.712 10 98.6 70.2 26.06 34 i 55
1907-08 6.899.744 263.6561 ! 263.862 67 100.1 73.3 25.92 35 15
1908-09 i 6 896.853 265.9301 1 264.440|81 99.4 75.3 25.67| 35 11
1909-10 ' 242 6.522.6111 . 253.649 । 262.101 78 103^3 73.8 25.46 36 i 66 1195 Køer
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2 1 1.5
435.6 1885-86

5.2 475 5 1886-87
80.0 18.9 78.2, 7.2 |40 0 6o.i13.o; 8.4 15.6 18.0 20 2.5 2.7 336.6 1887-88

129.5 8.0 77.5 9.8 52.0 60.0 7.3 10.6 18 0 15 3 2.1 1.1 13 1 404 3 1888-89
147.1 23.7 85.2 10 8 1(51.6 59.0 j 4.2 7.2 6 1 1 3 .8 30 2.1 6.8 453.6 1889 -90
170.9 20.5 90.5 13.7 t51 2 58.0 6 5 7.3 6 1 10 4 2.3 20 7.1 446.5 1890-91
171.3 10 1 95.2 14.6 65 6 61.6 1 2.4 1 8.3 9.0 14.5 3.4 1.4 39.4 496.8 1891—92
168.1 17.5 96.6 14.7 150 0 58.7 1 3.6 5.0 4.4 22.8 2.5 2.6 3.6 450.1 1892 — 93
140.3 17.0 113.4 14 6 39.5 63.8 2.3 6.0 11.4 82.9 2.7 0.5 3 2 497.6 1893-94
133.8 20.7 80.0 13.7 37.2 । 63 8 ’ 3.3 , 5.7 265 50.6 28 1.7 8.31448.1 1894 -95
125.4 5.4 72.6 12.4 jl9.3 66.0 ! 2.1 6.4 1.2 20.8 3.3 i 0.4 5 91341.2 1895-96
130.0 5.1 । 72.3 11.5 25.8 | 61.5 1 2.6 1 9.0 1.8 24.4 : 1.6 2.0 8.31355.9 1896-97
122 0 13.9 68.4 11.6 31.4 1 61.2 I 1.3 1 8.7 21 28.9 2.5 1 4 7.4 360 8 1897-98
125 9 5.8 65.7 11.1 29.1 61.7 i 31 111.4 30.5 10.0 1.3 ! 1.6 7.4,364.6 1898-99
133.7 12 8 65.3 11.0 44.6 61.0 1 1.9j 8.3 3.2 78.8 1.7 | 1.0' 7.0 430.3 1899-00
133.9 7.3 67 2 11.3 158.6 57 6 ' 2.7 i 5.3 31 3 i 13.0 3.8 i 2.1 6.4 ,400.5 1900-01
141.5 16.7 ! 63.2 10.6 35.1 '54.6 i 2.5 3.7 32.1 i 8.2 4.2 1 5 7.6 381.5 1901-02
146.0 ; 8.7 56.1 10.3 40 9 56.5 2.9 8.1 45.5 28.6 7.5 ! 1.4 7.6 420.1 1902-03
138.3 1 8 8 ; 51.8 9.4 40.0 3.7 55.9 1.9 8.1 3.2 16.1 3.6 ! 1.9 7.4 350.1 1903-04
124.9 7.5 13.3 1 47.9 6.4 ;31.6 2.7 55.2 2.3 8.6 7.1 16.0 3.7 1.1 7.91336.2 1904-05
133.3 8.7 7.0 49.0 6.6 31.4 3.1 49.7 । 2.7 92 7.2 15.0 3.6 ! 2.0 7.9 336.4 1905-06
130.3 7.8 11.4 47.5 6.4 32.6 2.8 50.9 1 2.1 9.1 14.1 95 3 0 1.1 7.6 336.2 1906-07
137.6 8.5 11.3 464 , 62 144.0 2.9 51.4 ' 1.8 9.9 7.6 8 9 3 6 2. 4 9.2 351.7 1907 08
145.7 8.6 29.2 46.4 ! 6 2 40.0 2.4 45.1 2.7 9.5 8.2 17.3 3.0 i 3.0 9 6 376.9 1908-09
152 21 8.3 24.5 53.7 ' 7.5 38.6 46.3 2.8 1 8.5 5.3 19.2 3.0'2.6 10.5 383.01 , 1909-10

priser) nu satte større Pris paa at faa Skummetmælken til
bage.

Kloak-Forholdene blev godt ordnede 1889, idet Spildevandet 
blev ledet i saltglasserede Rør til en Eng, omtrent 400 Alen fra 
Mejeriet. I 1901 blev Ishuset ombygget og ved samme Lejlig
hed fik vi et godt beliggende og udmærket Smørkammer og 
Kølerum.

Ved Generalforsamlingen den 12. Marts 1903 blev vedtaget, 
at Aktierne skulde indløses og samtidig fik hver Andelshaver 

kun én Stemme. Mejeriet stiftede derved en Gjæld paa 24.000 
Kroner, som skal afdrages med 2000 Kr. aarlig.

Med Hensyn til Mælkens Afregning kan oplyses, at Kontrol
leringen efter Fjords System indførtes 1888, medens man i 1909 
gik over til at afregne efter Flødeenheder.

løvrigt henvises til foranslaaende Uddrag af Regnskaberne 
for de 25 Aar.
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Bestyrelsesmedlemmer i Røjle Mejeri 1885—1910.
Gaardejer Thomas Jensen, Kustrup. Formand fra 1885 til 1893 og fra 

1894 til sin Død 24. Oktober 1904.
Gaardejer Niels Jørgensen, Munkgaard. 1885—1893.
Gaardejer Jørgen Hansen, Røjle. 1885 -1886.
Gaardejer Bertel J. Christensen, Munkgaard. 1885- 1886 og 1896 1902.
Gaardfæslcr P. Rasmussen, Vestergaard. 1885 -1887.
Gaardejer Jørgen Madsen, Røjle. 1886-1889 og 1892 -1898.
Husmand Rasmus Mathiasen, BiUesh ve Skov. 1886—1889.
Gaardfæstcr Jørgen Christiansen, Slaurby. 1887- 1888.
Gaardfæslcr N. R. Jensen, Aulby. 1888- 1891.
Gaardejer Mikkel Jørgensen, Røjle. 1889 -1892 og 1893 1896.
Bestyrer Ole H. O sen, Slaurby. 1889-1892.
Gaardejer Søren Nielsen, Englyst. 1890 til sin Død 31. December 1890. 
Gaardejer H. J. Jensen, Klintcløkken. 1891 - 1894. Formand 1893 1891. 
Gaardfæstcr Jørg. Sørensen, Guldbjerg. 1892 -1895.
Snedker Johan Lauridsen, Røjle Skov. 1893 1896.
Gaardfæstcr Kl. H. Mortensen, Aulbygaard 1895-1898.
Gaardfæster Hans Pedersen, ChristiansdaL 1896 -1902 og 1901 1908.

Formand 1907 — 1908.
Gaardejer N. Chr. Petersen, Røjle. 1898 — 1901.
Gaardfæster H. P. Bendixen, Bendixminde. 1898—1901.
Husmand Jens Mathiasen, Billeshave Skov. 1901 — 1904
Gaardejer Jørgen H. Jørgensen, Røjle. 1901 -1901.
Gaardejer Knud Andersen, Virkelyst. 1902—1905.
Gaardfæster Hans P. Jørgensen, Staurby. 1902. Formand 1904 — 1908.
Gaardejer Jørgen Sørensen, Røjle. 1904—1907.
Møller Jørgen O. Andersen, Aulby Mølle. 1904—1907.
Gaardejer Ole P. Olsen, Vejlby Mark. 1905 — 1908.
Gaardejer Jens Hansen, Røjle. 1907.
Propr. S. Lacoppidan, Kathrinebjerg. 1908—1910. Formand 1909— 1910.
Husmand H. N. Larsen, Røjle Mark. 1908.
Gaardejer Rasmus Hansen, Røjle Skov. 1909.
Gaardejer Rasmus H. Jørgensen, Vejlby Skov. 1909. Formand fra 1910.
Gaardejer N. J. Bertelsen, Røjle Skov. 1910.

Revisorer.
Lærer P. Borum, Røjle Taarup. 1885—1894.
Gaardejer Jørgen Jørgensen, Vejlby Skov. 1885—1894 og 1903 og fremdeles.
Gaardejer Søren Petersen, Røjle. 1894—1903.
Gaardejer H. J. Hansen, Vejlby. 1894 — 1902.
Gaardejer Peder Jensen, Kustrup 1902 og fremdeles.

Regnskabsfører og Kasserer.
Lærer P. Rasmussen, Vejlby Skovskole, var det fra 1885 og til 1904.
Siden 1904 har N. J. Nielsen været Regnskabsfører og C. Müller Kasserer.
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Jubilæumsdagen oprandt med straalende Vejr, og ved Mid
dagstid mødtes Mejeriets Bestyrelse paa Mejeriet med deres Lyk
ønskning. Her kom endvidere til Stede »Dansk Mejeristfor- 
ening«s tidligere, mangeaarige Formand, Mejeribestyrer Torben 
Jensen, Gislev, og Mælkeritidendes Redaktør, Landbrugslærer Hans 
Appel. — Ved Middagsbordet bød Mejeribestyrer C. Miiller Vel
kommen med Ønsket om en god og fornøjelig Fest. Efter Spis
ningen eftersaas det gamle, men saare vel vedligeholdte Mejeri, 
og de 25aarige Mælkekar fortalte bedre end mange Ord om den 
Omhyggelighed, Ordens- og Renligheds-Sans, der hersker i 
Mejeriet.

Henad Kl. 2 rullede den ene Vogn frem efter den anden 
(Sognepræsten mødte først med sin Lykønskning), og det blev 
en hel Vognskare, der nu kjørle ad Middelfart til. — Baade 
kjørende og gaaende stødte til. — I Middelfart mødte af de for
sinkede Gjæster Grossererne Jørgensen (E. F. Esmann), Kontor
chef Johs. Kyed, Dalum, og Redaktørerne Ejlersgaard, H. P. Ras
mussen og Trap, Kjøbm. Thidemann o. 11. — Selskabet var nu 
vokset til omkring 300 i Tal, og en lille Damper og en Motor- 
baad kom i Travlhed med at skibe det over til Snoghøj, hvor 
Restaurationen var forberedt paa at modtage de mange Gjæster, 
som nu øgedes med Mejeribestyrerne J. H. Jørgensen, Søbjerg, 
P. Nielsen, Enghave, og Chr. Ottzen, Vetlinge, der var mødt som 
Sendemænd med Hilsen og Lykønskning fra Odenste Amtskreds.

Da hele Selskabet var overført, lejrede det sig paa en Skraa- 
ning ude i den store, smukke Have med de mange sjældne 
Træer og Buske.

Her bød Mejeriets Formand, Gaardejer R. H. Jørgensen, Vel
kommen til Fest, og efter Afsyngelsen af Sangen: Langt højere 
Bjærge saa vide paa Jord, holdt Landbrugslærer Hans Appel 
el Foredrag om Andelsmejeriernes Betydning for det danske 
Landbrug og paaviste ved enkelte Tal, baade at Røjle Andels
mejerikreds staar godt i Sammenligning med andre Mejerier, 
men tillige, at der er Egne i vort Land, hvor Køerne giver mere 
Mælk, og hvor Mælken indeholder mere Fedt, saa Festligheden 
i Dag ikke blot skulde være en Tak for hidtil, men en Op
muntring til ved godt Sammenhold at bringe Udviklingen endnu 
videre.

Derefter blev sungen: »I Danmark er jeg født, der har jeg 
hjemme«, og efter en lille Spaseretur i Haven kaldtes hele Sel-
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skabet til et veldækket Bord i Dansesalen og tilstødende over
dækkede Veranda, hvorfra der er den herligste Udsigt til Lille
bælt og de smilende, skovklædte Kyster.

Maden var god og Værten kunde sikkert sande, al: Søen 
tærer, ti Selskabet lod sig Maden smage, og del kneb for de 
første Talere al faa Ørenlyd.

Mejeriels Formand aabnede her Talernes Række med en 
Tale for Mejeribestyreren og hans Hustru med en Tak for den 
Dygtighed og Paapassenhed, hvormed de havde varelagel deres 
Arbejde. Idet han dernæst overrakte dem hver et smukt og 
kostbart Guldur, bad han dem modtage disse som et el synligt

Fru Ingeborg Müller. C Müller.

Bevis paa Andelshavernes Tilfredshed og Paaskjønnelse. El 
kraftigt »Leve« fulgte Formandens Tale.

Mejeribestyrer C. Müller takkede varmt og inderligt for de 
store Gaver og den store Opmærksomhed; del var meget mere 
end de fortjente, og det var snarere ham og hans Hustru, der 
skulde sige Tak for det Arbejde, som Andelshaverne havde be
troet dem. — C. Müller gav dernæst en lille Oversigt over Meje 
riets første Tid, men herom kan henvises til den foranslaaende 
Artikel af Jørg. Hansen, og skillede med el: Røjle Mejeri længe 
leve (Hurra!)

Mejeribestyrer Chr. Otizen tog dernæst Ordet for at bringe 
C. Müller en Tak fra Medlemmer i Odense Amtskreds for hans 
store og uegennyttige Arbejde i Foreningens Tjeneste. Det havde 
glædet ham at være tilstede ved denne Fest og være Vidne til 
det gode Forhold, der fremdeles efter 25 Aars Forløb bestod 
bestod mellem Andelshavere og Mejeribestyrer, li mange Steder
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var endnu Mejeribestyrernes Stilling altfor usikker. — Han 
overrakte derefter Fru Müller en Sølv-Frugtskaal og C. Müller 
et Sølv-Skrivetøj. — (Endvidere var der en Gave fra Firmaet 
E. F. Esmann, bestaaende af Kaffekande med Flødekande og 
Sukkerskaal paa Bakke).

Kjøbmand Chr. Rasmussen, Middelfart, talte for Mejeriets 
Stiftere.

Husmand Lars Iversen, Bøjle Mose, udtalte en Tak til Viden
skaben og til Skoler og Presse, som bringer Bud fra Videnskab 
til Praxsis, og sluttede med et Leve for de indbudte Gjæster.

Mejeribestyrer Torben Jensen, Gislev, talte for C. Müller som 
den gode Værkfælle gjennem mange Aar og udbragte el Leve 
for Fru Müller.

Pastor Larsen, Vejlby, udbragte et Leve for Dannebrog.
Redaktør Ejlersgaard talte for Andelsbevægelsen som den 

gode, samlende Kraft, der kunde bøde paa de Saar, som Par
tiernes Kampe slaar.

Gaardejer Hans Hansen, Vejby, talte for Husmændene og for 
den Samfølelse, Andelsmejerierne var et Middel ti! at fremkalde.

Lærer Larsen, Stavrby, talte for C. Müllers Moder og Fru 
Müllers Fader og for Børnene paa Bøjle Mejeri.

Gaardejer Søren Pedersen, Bøjle, havde læst i Chr. d. 5. dan
ske Lov, at det er tilladt at gjentage en god Gjerning, og da 
C. Müller saa udmærket havde forstaaet at komme gjennem de 
første Aars Vanskeligheder, udbragte han endnu et Leve for 
Mejeristen.

Hans Appel fortalte om C. Müllers og hans Barndoms- og 
Ungdoms-Venskab, som havde staaet sin Prøve op i Manddoms- 
aarene. Han mindedes deres snævrere Fædreland og udbragte 
et: Leve Sønderjylland.

Efter endnu en lille Tale af Pastor Larsen, bød Formanden 
Velbekomme og Selskabet spredtes nu i de smukke Omgivelser 
for senere at . samles ved Kaffebordet, hvor Bedaktør C. Trap 
indhentede det forsømte ved at udbringe et Leve for Mejeriets 
Bestyrelse.

Endnu var man samlet en Stund i den smukke Sommer
aften, og man skiltes med Følelsen af at have tilbragt en for
nøjelig og saare hyggelig Dag sammen. Hans Appel.
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