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Forord
De gamle mejeribygninger findes endnu. I hundredvis ligger de i landsbyerne
over hele Danmark. Mejeriproduktionen er for længst ophørt her, men bygnin
gerne står der endnu som et symbol på en svunden tid. Med denne bog er det
ønsket at beskrive den intensive udvikling dansk mejeribrug gennemgik i det kor
te århundrede, der gik, inden de lokale mejerier havde overlevet sig selv.
Det er en historie om den massive lokale pionerånd, som prægede andelsme
jerierne fra deres oprettelse i de sidste årtier af forrige århundrede og gennem
deres storhedstid i den første halvdel af dette århundrede. Den demokratiske pro
ces, andelsideologien, var det højt besungne vartegn for mejerierne, men faktisk
var der mange varianter over dette tema, og religionen spillede også en stor rolle
i de egne af landet, hvor søndagsarbejde var utænkeligt. Mejeriernes epoke blev
kort; kravet om effektivisering og store industrialiserede enheder overhalede dem
indenom, og nu står de tilbage som tomme skaller og venter på at blive brugt til
nye formål.
Stud, mag.’erne Claus Bjarke Hansen og Peter Deibjerg Rasmussen fra Histo
risk Institut, Københavns Universitet har på foranledning af Skov- og Natursty
relsens ønske om en registrering af de gamle mejeribygningers bevaringstilstand,
foretaget en minutiøs gennemgang af alle landets mejerier indenfor de sidste par
år. Med denne viden som ballast har de skrevet denne bog, som kan være med til
at besvare spørgsmålet: hvorfor var det lokale mejeri nødt til at lukke?
For Dansk Landbrugsmuseum, GI. Estrup har det været en fornøjelse at sam
arbejde med Claus Hansen og Peter Rasmussen om mejeriundersøgelsen, da
museet med sin omfattende samling af mejerimaskiner fra Ladelund har et ind
gående kendskab til mejeriteknologien. Endelig skal der rettes en stor tak til lek
tor Claus Bjørn, Historisk Institut, Københavns Universitet, som med sin indsigt
i mejerihistorien har været en stor støtte. En ikke mindre tak skylder vi Danske
Mejeriers Fællesorganisation, som med en rundhåndet bevilling har gjort bogud
givelsen mulig.

Annette Hoff
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Prolog
To punkter fanger min opmærksomhed, idet jeg nærmer mig landsbyen. Det ene
er kirketårnet, hvorfra klokkens kimen fortæller mig, at solen er ved at gå ned.
Lidt nærmere ser jeg, at det andet er en skorsten. Det meste af den står hen i skyg
ge, og kun toppen er i stand til, lidt endnu, at fastholde det svindende dagslys.
Mens jeg passerer byskiltet, forsvinder både kirketårn og skorsten for en tid.
Andre mindre bygninger er kommet imellem og har dækket mine pejlemærker.
Så pludselig dukker den op igen, skorstenen. Tæt på er den et ynkeligt syn. Krum
som den er, giver den indtryk af hvert øjeblik at kunne vælte ned over mig. Til
venstre for den ligger en stor, rød murstensbygning, der i det nu meget reducere
de lys synes at være omtrent ligeså faldefærdig som skorstenen. Sorte felter domi
nerer de store vinduespartier. Stedet virker forladt, så jeg vover mig helt ind i
haven. Jeg træder på en tagsten, og her helt tæt på kan jeg se, at de sorte felter
skyldes, at vinduesrammerne er uden glas.
Jeg står ved byens gamle mejeri.
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Mejeribruget før 1882
Til trods for mejeribrugets fremtrædende position i dansk landbrug i de sidste
mere end hundrede år, har Danmark ikke nogen lang tradition som mejeriland.
Fra indkaldelsen af hollændere til Amager i 1521 og senere med bistand fra især
Holsten, trak man i Danmark på de erfaringer, andre lande havde opnået.
Dette skyldes, at kornproduktionen førhen havde haft førsteprioritet i dansk
landbrug, mens husdyrene, bortset fra studefedning og salg på enkelte herregår
de, var beregnet til eget forbrug.
Efterhånden begyndte man dog i nogle kredse at få øjnene op for de mulighe
der, der lå indenfor mejerierhvervet. Det gjaldt i første omgang næsten udeluk
kende herregårdene, der helt frem til fællesdriftens indførelse i slutningen af for
rige århundrede stod for de fleste fremskridt.
Hollænderier blev hurtigt den almindelige betegnelse for de lokaler, som de
store gårde fra slutningen af sekstenhundredetallet indrettede til behandling af
mælk. Udviklingen startede på Sjælland, men spredte sig snart til større dele af
landet.
Denne øgede interesse for mælken betød, at man så småt begyndte at omtale
mejeribruget i den landøkonomiske debat.
Alt mens man arbejdede intensivt for at fremme mælkebehandlingen på her
regårdene, forblev mejeribruget rundt omkring på gårdene på et meget primitivt
stade, da mulighederne for en forbedring ikke var til stede.
De fleste havde kun en enkelt eller få køer, der på grund af utilstrækkelig fod
ring ydede en så fedtfattig mælk, at en kærning kun kunne foretages med flere
dages mellemrum. Det medførte, at smørrets kvalitet var ringe.
Selvom Landboreformerne havde muliggjort en mere rationel udnyttelse af
jorden, smittede det endnu ikke af på gårdbrugets mejeribrug. Til gengæld fort
satte fremgangen indenfor det store landbrug, hvor man nu i højere grad skelede
til Holsten, når man skulle hente inspiration.
Hertugdømmerne havde længe interesseret sig for mejerivæsen og lå som en
følge deraf foran kongeriget. Derfor hentede mange større gårde mejersker her
fra. Det blev indenfor rammerne af det holstenske system, at herregårdssmørret
fik sit internationale ry i perioden frem til 1870, da først vand- , is- og endelig
centrifugemejeriet tog over.
Fordelene ved det holstenske mejeri var ikke nye tekniske hjælpemidler. Mæl
kespande, mælkefade, skummeskeer og håndkærner blev stadig anvendt, men
rammerne og arbejdsgangen var anderledes. Alle trin i mælkens behandling ligefra malkningen til pakningen af det færdige produkt blev udført med største
omhu. Fællesnævneren var renlighed. Man måtte først og fremmest have nogle
velegnede lokaler med god udluftning og mulighed for at holde en konstant tem
peratur. Derudover blev der udført et omhyggeligt arbejde med rengøring af de
10

Herregårdene var først til at
systematisere mejeridriften.
Uddrag af mejerijournalen
fra Aggersvold i 1846. Dansk
Landbrugsmuseum.

forskellige redskaber, så man undgik mælke- og fløderester, der kunne udvikle
bakterier til skade for smørrets kvalitet.
Da fodringen og avlsarbejdet samtidig blev forbedret, steg mælkeydelsen.
Regnskaber fra denne periode vidner om, at mejeribruget var blevet en god for
retning.

Efterhånden voksede interessen for mejeriområdet hos gårdmændene, og
inden længe talte de mest fremsynede om fordelene ved at føre mælken sammen
i større mængder, inden man bearbejdede den. Det grundlæggende problem var
nemlig stadigvæk, at gårdenes husdyrhold var for små og for lavtydende til, at
produkterne ved salg havde en kvalitet, der kunne opnå en ordentlig pris.
Resultatet blev fællesmejerier, hvor det første oprettedes i Marslev på Fyn i
1863.1 de næste tyve år etableredes ca. 500 lignende foretagender. Drift og orga
nisation fulgte i reglen lokale forudsætninger, men de fleste kan alligevel hen
regnes under en af følgende tre grupper:
1) Fællesmejerier, hvor ejerne var et interessentskab, der indledte en virksom
hed, hvor man udover at behandle medlemmernes mælk også opkøbte
11

Horsens Landbrugsforening
udskrev i 1865 en konkurren
ce, om tegninger til opførel
sen af et fællesmejeri. To af
projekterne blev offentliggjort
i Tidsskrift for Landøkonomi i
1866.
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mælk fra omegnen. Denne type kaldtes desuden for aktiemejerier, fordi
interessenternes udbytte var afhængigt af det antal aktier, de havde tegnet.
Typen var mest udbredt på Fyn.
2) Fællesmejerier, hvor en gårdmand udvidede sine lokaler, for derefter at
opkøbe mælken fra naboerne og forarbejde den for egen regning.
3) Fællesmejerier, hvor en mejerist opførte et mejeri, købte mælken fra omeg
nen og behandlede den selv.
Det var specielt de to sidste typer der vandt indpas i 1870’erne.

Fællesdriften var altså ikke et ukendt fænomen, da andelsmejerierne gjorde
deres indtog.
Landmændene havde, parallelt med de landbrugsfaglige fremskridt ligefra
landboreformernes tid men specielt efter 1840, kæmpet for en selvstændiggørel
se. Det førte i første omgang til de lokale landboforeninger, men ligesom tidlige
re fik gårdmændene ikke nogen egentlig indflydelse, da det store landbrug end
nu sad på alle ledende poster.
Foreningsdannelsen bredte sig ud i de enkelte sogne med etableringen af syge
kasser, brandassurancer og fra 1866 brugsforeninger. Ledelsen af disse forenin
ger lå i hænderne på lokale, og det var erfaringerne herfra, man trak på, når der
sidenhen skulle oprettes mejerier.
Den umiddelbare baggrund for andelsmejerierne var ændrede økonomiske for
hold. Omkring 1876 indtraf en landbrugskrise, som skulle vise sig at være af læn
gere varighed. Jernbaner og dampskibe medførte, at store mængder korn kom til
Europa fra Rusland og Amerika. Dette pressede kornpriserne i bund. Da priserne
på animalske produkter ikke oplevede det samme fald, blev flere landmænd
opmærksomme på denne side af bedriften.
Rent teknisk gjorde opfindelsen af den kontinuerlige centrifuge - Maglekilde
centrifugen - i 1878, arbejdet med store mælkemængder lettere, fordi det heref
ter var unødvendigt at afbryde processen, hver gang der skulle påføres sødmælk.
For Vardeegnen spillede lokale forudsætninger ind. Sammenlignet med resten
af landet var mejeribruget i dette område tilbagestående. Da jorden ikke egnede
sig til kornavl, kom indtægterne traditionelt fra opdrætning af kødkvæg, der eks
porteredes til Tyskland, samt fra et større svinehold.
Da tyskerne i 1879 indførte told på levende kreaturer, fik det vestjyderne til at
skærpe interessen for mejeribruget. Tidligt i 1882 indledtes diskussionen om fæl
lesmejerier, og senere samme år oprettedes der mejerier i både Billum og Hjedding.
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Andelsmejeriernes start
Hjedding Andelsmejeri, med produktionsstart 10/6-1882 er for eftertiden blevet
regnet for Danmarks første andelsmejeri. Flere andre mejerier, for eksempel Burgaard i Billum og Kaslunde på Vestfyn, har hævdet, at de var landets ældste. Da
ingen af disse mejerier i begyndelsen anvendte det princip, der blev kendeteg
nende for andelsbevægelsen - een mand - een stemme, blev Hjedding tildelt æren.
Det var vedtægterne herfra, der kom til at danne forbillede for de fleste af de
andelsmejerier, som blev opført i 1880’erne.
Der var dog nogle mejerier, som i starten ikke fulgte dette forbillede. Her hav
de man gradueret medbestemmelsesret efter størrelsen af medlemmernes besæt
ninger, eller som på Fyn, hvor antallet af tegnede aktier afgjorde indflydelsen.
Helt i den anden grøft var forholdene på Bornholm, hvor man stemte efter høve
der, altså - een ko - een stemme. Med årene udviskedes disse forskelle, og
omkring 1910 eksisterede fænomenet stort set ikke mere.
Andelsmejerierne eller -mælkerierne, som både de og fællesmejerierne kald
te sig på grund af ordet “mejeris” tyske oprindelse, skulle hurtigt vise sig at være
fællesmejerierne overlegne. Det skyldtes ikke mindst, at andelshaverne i alle
anliggender hæftede solidarisk og derfor havde nemmere ved at låne penge til
investeringer. Desuden koncentrerede andelsmejerierne sig kun om mælkebe
handlingen, mens de enkeltmandsejede mejerier ofte havde et større svinehold til-

Øste ria rske r A ndelsmeje ri
opretteti 1886. Paragraf 12
viser, at man ved generalfor
samlingen stemte efter »høve
der«. Bornholms Museum.

knyttet, fordi man i modsætning til andelsmejerierne beholdt skummetmælken,
der anvendtes som svinefoder. Fællesmejerierne, eller privatmejerierne som de
senere blev kaldt, forsvandt dog langt fra. Således eksisterede der i 1909 255 af
slagsen.
Gennem 1880’erne rullede andelsmejeribølgen ind over landet, men endnu i
1883 eksisterede der kun andelsmejerier på Vardeegnen. Året efter kom både
Sjælland, Lolland, Fyn og flere egne af Jylland med. Det hele kulminerede i
1888, hvor der oprettedes 248 andelsmejerier, og inden årtiets udgang var der
næsten 900 andelsmejerier i landet.
Bag denne nærmest eksplosionsagtige udbredelse af andelsmejerier lå et stort
agitationsarbejde, dels i litteraturen og dels i marken. En af dem, der virkede beg
ge steder, var Niels Pedersen, Ladelund. I skrift og tale støttede han sig til docent
N.J. Fjords banebrydende forsøgsarbejde, hvis resultater for nogen dels vedkom
mende var opnået på Ladelund.
I arbejdet som bygningskonsulent fik Niels Pedersen også stor indflydelse ved
opførelsen af hen ved et halvt hundrede jyske mejerier, som alle kontaktede for
standeren for at drage nytte af hans erfaringer. Det var dog ikke kun i Jylland,
man trak på hans viden, flere steder i Vestsjælland satte han også sit præg.
En anden foregangsmand var Sophus Hansen, der tidligt fik kontakt til andels
mejerierne og derefter gennem foredrag landet over var med til at formidle kend
skabet. Sophus Hansen var fortaler for, at man stemte efter aktier, og det var ikke
mindst i kraft af hans virksomhed, at aktiemejeriformen blev udbredt udenfor Fyn.
På trods af 900 mejerioprettelser inden 1890 fortsatte udviklingen i næste årti,
dog i et noget langsommere tempo. Især på øerne var man dækket ind, så her var
årsagen til nye mejerier ofte lokale meningsforskelle.
Anderledes stod det til i Jylland, hvor en stadig opdyrkning af ny landbrugs
jord medførte flere kvægbesætninger og dermed en større mælkemængde. Såle
des var halvdelen af Jyllands mejerier i 1914 opført efter 1890.
Ialt eksisterede der ved 1. Verdenskrigs udbrud 1168 andelsmejerier. Dermed
var der et mejeri i hovedparten af landets sogne. Denne struktur videreudvikledes
indtil 1935, hvor antallet af mejerier kulminerede med 1404.

Eksport
Andelsmejerierne fik afgørende betydning for landbrugets omlægning fra plan
teavl til animalsk produktion. Hvor afsætningen af korn tidligere havde været
landbrugets vigtigste indkomst, blev mælkepengene nu andelshavernes betyde
ligste indtægt.
Landbruget var i anden halvdel af sidste århundrede i realiteten Danmarks ene
ste eksporterhverv, og netop smørret var en vigtig artikel til landets i særklasse
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største marked - England. Hvor englænderne i årene 1865 - 1869 aftog 69 % af
alt det smør Danmark eksporterede, var andelen i 1895 - 1899 steget til 97 %.
Herudover aftog Tyskland en lille del af det danske smør.
Tidligere havde herregårdssmørret haft en langt højere standard end “bøn
dersmørret”, som det nedsættende blev kaldt, men andelsmejerierne viste hurtigt,
at man kunne nå de store gårdes niveau. Udover den forbedrede kvalitet, der
resulterede i, at andelsmejerierne på Landmandsforsamlingen i 1894 løb med de
fleste præmier, var det specielt andelsmejeriernes evne til at levere større partier
ad gangen, der interesserede grossisterne.
Netop grossistleddet ønskede mejerierhvervet ellers at afvikle, da man ved at
springe dette led over kunne øge fortjenesten.
Det førte til oprettelsen af flere regionale eksportforeninger, hvoraf en enkelt
fik et skæbnesvangert endeligt. I 1888 stiftedes “Danmarks Landmænds
Smøreksportforening”, der syv år senere havde 112 mejerier som medlemmer,
hovedparten fra Sjælland. Foreningen havde fra starten P.A. Alberti som formand,
og denne tiltvang sig snart næsten enevældig magt over foretagenet. Derfor tab
te adskillige sjællandske mejerier betydelige pengebeløb, da han blev afsløret for
bedrageri, og foreningen måtte i 1908 dreje nøglen om.
Bedre gik det for Danske Mejeriers Andels Smøreksportforening, der efter
oprettelsen i 1904 fik god tilslutning og snart var førende på området.
Helt uden problemer var smøreksporten ikke. Flere udenlandske producenter
benyttede København som transitled og kom ad den vej ind på det engelske mar
ked under dække af at være dansk smør. Disse produkters ringere kvalitet øde
lagde i nogen grad dansk smørs gode image, og man arbejdede ihærdigt på at
komme de falske produkter til livs. År 1900 dannedes Danske Mejeriers Smørmærkeforening. Året efter tog denne forening lurmærket i brug som garanti for,
at smørret var fra Danmark og af dansk kvalitet. I 1907 havde foreningen 1315
mejerier som medlemmer. Smørmærkeforeningen krævede, at medlemmerne del
tog i regionale smørbedømmelser, der skulle sikre smørrets kvalitet og ensartet
hed. Levede mejerierne ikke op til foreningens krav, mistede de retten til at anven
de lurmærket. Lurmærket fastslog for alvor det danske smørs høje kvalitet, og
England fortsatte med at aftage stort set hele den danske smøreksport.
Tysklands import af dansk smør steg mærkbart under 1. verdenskrig. Både
England og Tyskland var part i krigen, men begge nationer aftog dansk smør.
Tyskerne var klar over, at man ved at forhindre dansk smøreksport til England
samtidig ville stoppe englændernes leverancer af kraftfoder til Danmark. Dette
ville medføre lavere mælkeydelse i Danmark og dermed formindske den danske
eksport til Tyskland, der havde hårdt brug for fødevarer.
Forholdene ændredes radikalt i 1917. Tyskerne lukkede for skibstransporten i
Nordsøen, hvilket betød, at mælkeproduktionen i Danmark faldt drastisk. Samti
dig omlagde Danmark eksporten, så England i den sidste del af krigen kun aftog
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en lille del af den samlede danske smøreksport.
Da krigen nærmede sig en afslutning, forventede mejeribruget lyse tider, men
krigens parter havde svært ved at komme sig ovenpå ødelæggelserne, især Tysk
land.
Man prøvede derfor at finde andre handelspartnere, men da tingene igen sta
biliserede sig efter 1925, gik man tilbage til det traditionelle eksportmønster.
Lige inden indgangen til 1930 rystede endnu en international begivenhed han
delsverdenen: Wall Street krakket på børsen i New York. Et stort prisfald ramte
alle animalske produkter, værst gik det udover mælken.
Handelspolitisk fik depressionen ydermere den konsekvens, at man ikke læn
gere havde den samme tillid til markedskræfternes frie spil. Landene begyndte at
beskytte deres egne varer, hvilket ikke passede dansk landbrug særlig godt, da
man her ønskede den frie konkurrence. Englænderne indførte told på landbrugs
varer fra 1932, og da man samtidig beskyttede nogle senere Commonwealth nati
oner, nemlig New Zealand og Australien, faldt den danske eksport til England.
Problemerne fortsatte de kommende år, men tilstanden bedredes en smule,
inden tyskerne besatte Danmark i 1940.

Smør lastes i Århus havn
1934. England aftog den
største del af det danske
eksportsmør. Fotograf Åge
Fredslund Andersen.
Erhvervsarkivet Århus.
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Mejeriet i lokalsamfundet
Udover at være den væsentligste økonomiske institution i lokalsamfundet fik
mejerierne med tiden også andre funktioner. I mange landsbyer var mejeriet et af
de første steder, der fik telefon, så ønskede man at telefonere, var mejeriet et
naturligt sted at gå hen. Desuden indrettede mange mejerier i årene efter århun
dredeskiftet baderum, hvor ikke blot andelshaverne men også områdets øvrige
beboere mod en mindre betaling kunne få et varmt bad.
Hvor man ikke havde et forsamlingshus, anvendte man nogle gange mejeriets
kontor til møder eller foredrag. Det var altså ikke kun mejeriets bestyrelse men
også andre medlemmer af landbrugets foreningsarbejde, såsom kontrol- eller
tyreholdsforeningerne, der holdt til i mejeriet.
I Nord- og Vestjylland, hvor der byggedes adskillige mejerier efter 1890, fik
mejeriets placering indflydelse på bydannelsen. Flere steder trak mejeriet andre
virksomheder eller forretninger med sig. Det kunne for eksempel være brugsfor
eningen, smedjen, bageriet eller bødkerens værksted, der blev placeret i nærhe
den af mejeriet, hvor mange mennesker havde deres daglige gang. Enkelte steder
optræder navnet mejeriby ligefrem, blandt andet på Læsø og i Hvam ved Holste
bro.
For mange var mejeriet først og fremmest en arbejdsplads. Mejeribestyreren
blev på generalforsamlingen valgt af andelshaverne til at varetage disses interes-
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ser bedst muligt. I andelsmejeriernes første år var det ofte forbundet med store van
skeligheder at skaffe kvalificeret personale til de nyoprettede bestyrerstillinger.
Årsagen var, at mælkebehandlingen hidtil været underlagt kvinderne. Da man - og
det vil sige mændene - imidlertid mente, at det ikke var muligt at forene skørter og
maskiner, blev mejerierhvervet et mandefag. Helt forsvandt kvinderne dog ikke.
På billeder og i de første mejeristater optræder der ofte mejersker, og indtil 1944
var Kirsten Nielsen mejeribestyrer på Bjerresø Andelsmejeri i Odsherred.
For at afhjælpe mejeripersonalets mangelfulde uddannelse, oprettede flere
landbrugsskoler mejeriafdelinger, hvor de kunne tilbyde undervisning i mejeri
drift. Allerede i 1887 startede Ladelund Landbrugsskole kurser af fem måneders
varighed. Disse blev i 1892 udvidet med sommerkurser og i 1910 forlænget til
otte måneder. I 1889 fulgte Dalum Mælkeriskole efter med et tre måneders kur
sus, der senere udvidedes med en måned.
Foruden de faglige kvalifikationer lagde mejerierne stor vægt på ansøgernes
personlige egenskaber, når den nye mejeribestyrer skulle vælges. Det var vigtigt
at bestyreren kom godt ud af det med leverandørerne og kunne optræde med
naturlig autoritet. Ikke mindst når han var nødt til at returnere mælk med en
bemærkning om, at kvaliteten ikke var tilfredsstillende.
Det hørte til sjældenhederne, at der opstod stridigheder mellem bestyreren og
andelshaverne. Årsagen til den normalt fordragelige omgangstone bundede
blandt andet i, at langt størsteparten af mejeribestyrerne havde rødder i landbo
samfundet, typisk i gårdmandsstanden. Derfor havde bestyrerne oftest de samme
grundlæggende værdier som andelshaverne.

Et hold nyuddannede mejeri
ster fra Ladelund Landbrugs
skole, lige inden århundrede
skiftet. 11887 var Ladelund
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brugsskole.
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I takt med mejeriernes økonomiske resultater voksede respekten for mejeri
bestyrerne. Det varede derfor ikke længe, før de begyndte at optræde på besty
relsesposter i andre foreninger, oftest som kasserer eller regnskabsfører, fordi de
var vant til omgangen med tal.
For en stor del af dem, der indledte en karriere indenfor mejerifaget, var målet
en stilling som mejeribestyrer. Det var dog langt fra alle, som fik deres ønske
opfyldt.
Læretiden fungerede i mejeriernes første år under uensartede forhold. Selvom
Dansk Mejeristforening, der stiftedes i 1887, lige fra begyndelsen havde en obli
gatorisk lærlingeuddannelse på sit program, fik en sådan ikke gennemslagskraft
før i 1919.
Mejeribestyrerne skulle selv afholde alle udgifter til personalet. Derfor søgte
mange den billigst mulige arbejdskraft. For eleverne betød det, at deres uddan
nelse ofte indskrænkede sig til ensformige - men nødvendige - opgaver som
udvejning og rengøring. Konsekvensen blev, at mejeriernes færdiguddannede
medhjælp var ubekendt med mange almindelige arbejdsopgaver. Derfor var
lønadskillelsen i 1919 et stort skridt i retning af en bedre praktisk uddannelse, da
mejeribestyreren herefter var fritaget for aflønning af det øvrige personale.
I de retningslinier, der blev afstukket bestyrerne ved lærlingeordningen i 1919,
stod der blandt andet i paragraf tre. “Først og fremmest maa han indprente
Lærlingen, at Renlighed, Punktlighed, Sparsommelighed og orden er Grundbe
tingelserne for en vellykket mejeridrift”.
Elevtiden varede fire år, og lærlingen skulle i den periode opholde sig på
mindst to, højst tre mejerier, hvor forskellige dele af mejeridriften ligefra regn
skabsføring til maskinpasning skulle indlæres.
Med lærebrevet i hånden indledte den nyuddannede mejerist for alvor rejsen
mod det forjættede land - stillingen som mejeribestyrer. Hvor der i begyndelsen
manglede kvalificeret arbejdskraft, var billedet snart et helt andet, da der blev
uddannet langt flere mejerister, end der blev opslået bestyrerpladser.
Alligevel betragtede mange tiden som mejerist som en overgangsfase, da
mejeristgerningen i sin opbygning ikke var påtænkt som en livstidsbeskæftigel
se.
Dette skyldtes primært kost- og logisystemet, der i realiteten tvang mejeri
sterne til at bo på mejeriet, fordi lønnen ikke rakte til egen husholdning. Af sam
me årsag oplevede man sjældent gifte mejerister. Til gengæld viedes mange lige
efter ansættelsen som mejeribestyrer.
Var en mejerist derfor ikke indenfor en overskuelig årrække blevet forfremmet,
forlod han oftest faget. Således var gennemsnitsalderen for mejerister i 1931 28
ar.
Transporten af mælken blev i begyndelsen grebet forskelligt an rundt om i lan
det.
O
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Forudsætningen var, at mælkekuskene selv havde heste og vogn, medmindre
- og det var ikke ualmindeligt - mejerierne selv anskaffede sig disse fornødenhe
der. Kravet om trækkraft medførte, at man i de første år kunne se gårdmænd køre
mælketurene, men med tiden overtog mindre ejendomsbesiddere, såsom parcel
lister, boelsmænd eller husmænd jobbet.
Da mejerierne som oftest havde mere end hundrede andelshavere, og mælke
mængden var stigende, måtte bestyrelserne udarbejde mælkeruter. Det var ikke
usædvanligt, at der var tilknyttet over en halv snes mælkekuske til et enkelt meje
ri. Således havde Mejeriernes Ulykkesforsikring i 1906 forsikret omkring 1180
bestyrere, men over 10000 mælkekuske.
Ansættelsen af mælkekuskene foregik under normale omstændigheder på den
måde, at mejeriet udliciterede de enkelte ruter for en etårig periode.
Arbejdet tog sin begyndelse tidligt om morgenen, umiddelbart efter at land
mændene havde foretaget dagens første malkning. Nogle steder hentedes mælken
på de enkelte ejendomme, men i reglen måtte de mest afsides liggende mælke
producenter selv transportere mælken hen til en offentlig vej.
Når mælken var kommet til mejeriet, havde mælkekuskene en del ventetid.
Efter mælken var indvejet, blev den ledt gennem forvarmeren, inden centrifugen
adskilte den i fløde og skummetmælk. Fløden og skummetmælken blev dernæst
pasteuriseret, så uønskede bakterier blev udryddet. Efter udvejningen blev skum
metmælken transporteret tilbage til leverandørerne for at blive anvendt som grise
foder.

Det var ofte husmænd, der
transporterede mælken til og
fra mejeriet. Arbejdet var
hårdt, men lønnen et godt
supplement til familiernes
økonomi.
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Mens hestene ofte fordrev ventetiden med hovedet i en mulepose, skete det, at
mælkekusken løb ærinder for andelshavernes koner, hvis varer blev afleveret,
samtidig med at skummetmælken kom retur.
Håndteringen af mælkejungerne har ikke været noget let arbejde, og den åbne
vogn har ikke beskyttet meget mod vejrets luner, når efterårsstorme eller vinter
kulde satte ind. Til gengæld var pengene, som mælkekusken fik for sit arbejde, et
godt supplement til familiens økonomi, og mange beholdt arbejdet gennem en
længere årrække.

Kontrol
Langt tilbage i tiden havde især herregårdene ført regnskab med den enkelte kos
mælkeproduktion. I årene omkring 1850 indledtes i takt med en forbedret fodring
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et mere organiseret avlsarbejde. Udvælgelsen af de køer man arbejdede videre
med skete på baggrund af hvad man umiddelbart kunne veje, måle, se, lugte og
smage sig til.
Det var derfor et gennembrud, da docent N.J. Fjord i 1878 konstruerede et
kontrolapparat, der var i stand til at bestemme mælkens flødeprocent. Apparatet
var beregnet til brug på mejerierne og havde da også en størrelse, der gjorde det
umuligt at flytte rundt med. Da resultaterne viste, at flødeprocenten for hver
enkelt ko var forskellig, ønskede man en konstruktion, der kunne anvendes på
gårdene. Derigennem ville det nemlig være muligt at udvælge de bedst ydende
køer til videre avlsarbejde og skaffe sig af med de ringeste.
Løsningen kom i 1891, da N. Gerber opfandt et apparat, der var egnet til
anvendelse på de enkelte ejendomme. På grund af Gerberapparatets bekostelig
hed og kontrolarbejdets omfang vandt det dog aldrig for alvor indpas på gårdene.
Man fulgte i stedet eksemplet fra Vejen, hvor man i 1895 oprettede den første
kontrolforening med bistand fra Ladelund Landbrugsskole. En kontrolforening
dækkede normalt andelshaverne fra et par mejerier.
Til at foretage undersøgelserne ansatte man en kontrolassistent. Denne rejste
rundt mellem foreningens medlemmer, og hver enkelt besætning blev kontrolle
ret med omkring tre ugers interval. Alle de resultater, som kontrolassistenten
fandt frem til, blev nedskrevet i bøger, så landmanden kunne følge køernes udvik-
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ling. Når dagens arbejde var overstået, stod maden på bordet. I vedtægterne for
pligtede medlemmerne sig nemlig til at yde assistenten kost og logi, samt trans
portere denne videre til næste gård dagen efter.
Den meget omrejsende tilværelse, som kontrolassistenterne førte, indebar
naturligvis nogle begrænsninger i rekrutteringen, da det var umuligt for dem at
stifte familie. Derfor var kontrolassistenterne ofte unge mennesker, og i modsæt
ning til andre områder indenfor mejeribruget var en del af assistenterne kvinder.
Der gik ikke mange år, inden kontrolforeningeme kunne fremvise gode resul
tater. Alligevel omfattede landets 625 foreninger i 1914 mindre end 20 % af køerne. Kontrolforeningernes manglende gennemslagskraft kan virke besynderlig, da
flertallet af Danmarks mejerier i samme periode ændrede deres afregningssystem
overfor andelshaverne. Tidligere fik landmændene penge i forhold til den mæng
de mælk, de afleverede til mejeriet, men da Fjords differensberegningsmetode
blev indført, udbetaltes der mælkepenge efter flødeindholdet.

Søndagshvile
Med udgangspunkt i det tredje bud “Du bør komme hviledagen i hu, at du holder
den hellig”, stiftedes i 1885 “Foreningen til fremme af Søndagens rette Brug”. Da
Indre Mission i samme periode oplevede en væsentlig fremgang, rettedes blikket
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snart mod mejeriernes søndagsdrift. Specielt i Ringkøbing Amt, i Thy og på
egnen mellem Horsens og Vejle, hvor “De stærke jyder” holdt til, fik konflikten
stor betydning.
Her begyndte de vakte andelshavere at stille spørgsmålstegn ved, at mejeriet
modtog mælk om søndagen. Efter nogen tid førte det til, at missionsfolkene til
generalforsamlingen stillede forslag om, at mejeriet skulle holde lukket om søn
dagen. Det førte til nogle heftige meningsudvekslinger, da tilhængerne af søn
dagsdriften mente, at kvaliteten af den mælk, man i så fald afleverede om man
dagen, var ringere, fordi man på gårdene ikke havde mulighed for at opbevare
mælken ved en tilpas lav temperatur. Diskussionen endte i de fleste tilfælde med,
at man forhandlede sig frem til en af de to følgende kompromis- ordninger.
Den ene gik ud på, at man ikke modtog mælk på de søndage, der lå i forbin
delse med højtider eller helligdage. I den anden løsningsmodel valgte man at hol
de søndagshvile gennem vinterhalvåret, hvor mælkemængden var mindre og hvor
andelshavernes mælk havde bedre mulighed for at holde sig frisk.
Nogle steder var splittelsen mellem parterne dog så stor, at det ikke var muligt
at komme frem til en mindelig løsning. Mindst 11 steder i landet, hvor afstem
ningen faldt ud til fordel for syv dages drift, fik det den konsekvens, at forslags
stillerne meldte sig ud og dannede deres eget mejeri. Det gjaldt blandt andet i
Bindslev i Vendsyssel og Smidstrup mellem Vejle og Fredericia. I begge tilfælde
vedtog man endda at kalde mejeriet for Søndagshvile.
Andre steder tog man nederlaget mere afslappet. I Ørslev ved Slagelse, hvor
formanden for Indre Mission Vilhelm Beck var præst, løste man problemet ved,
at nogle medlemmer blot undlod at aflevere mælk om søndagen.
Ialt har over hundrede af Danmarks mejerier på et eller andet tidspunkt haft
enten en kompromisordning eller permanent søndagslukket.
Søndagshvilen var forbundet med flere vanskeligheder. Delingen betød, at
mejeriet var mindre end gennemsnittet. Da leverandørerne til det søndagshvilen
de mejeri imidlertid ikke boede tættere på mejeriet end leverendørene til andre
mejerier, havde de hvilende mejerier ekstraordinært store transportudgifter. Det
smittede af på de samlede omkostninger ved produktionen.
Mærkbart blev det for alvor, da mejerierhvervet i 1930’erne oplevede kriseti
der. Presset fra de andelshavere, der ønskede, at man opgav søndagshvilen, vok
sede, da mandagsmælken stadig indbragte et mindre udbytte.
Derfor begyndte flere og flere mejerier at modtage mælk om søndagen, en
udvikling der fortsatte efter Anden Verdenskrig. De missionske mejerier var ofte
på grund af deres størrelse blandt dem, som mejerikonsulenterne foreslog nedlagt
ved sammenlægninger.
Helt forsvandt de søndagshvilende mejerier dog ikke. I 1977 var Kragelund og
Gammel Sole mellem Vejle og Horsens samt Harboøre Mejeri og Thyholm i
Hvidbjerg endnu søndagshvilende.
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Den oprindelige mejeritype
Når det fra 1882 og fremefter blev vedtaget at oprette andelsmejerier, var initia
tivet ofte taget af sognenes fremtrædende gårdmænd i samarbejde med skole
læreren.
Hvis stemningen til de indledende møder var positiv, nedsatte man et udvalg,
der havde til opgave at arbejde videre på sagen. Med skelen til andre mejerier
udarbejdede man mejeriets vedtægter. Når tilstrækkelig mange havde givet til
sagn om at støtte mejeriet, havde man sikkerhed for at låne penge til anlægsar
bejdet. Nogle steder klarede man sig med en ombygning af en allerede eksiste
rende ejendom, men i de fleste tilfælde måtte man anskaffe sig en byggegrund,
hvor man kunne opføre mejeriet.
Først skulle man finde det sted, hvor man ville placere mejeriet. Det var ikke
altid helt ligetil, for der var mange interesser, der skulle tages hensyn til. Helt
uomgængeligt var kravet om rent vand i rigelige mængder, da både dampmaski
ne, rengøring og senere køleapparater tog hver deres store andel. Navne som
Aalykke og Kildevæld vidner om, at man disse steder havde anlagt mejeriet under
hensyntagen til mulighederne for at skaffe vand. Af samme årsag kunne man fin
de adskillige mejerier i lavninger.
Et andet aspekt, der spillede ind, var, at man helt i tråd med andelstankens
demokratiske forestillinger gerne ville placere mejeriet centralt i forhold til
andelshaverne. Resultatet kunne så blive, at man købte en lod midt imellem de
landsbyer, der var indvolveret i projektet. Det gælder for eksempel i Heden-Vantinge på Midtfyn. Andre steder byggedes mejeriet på landsbyens fællesjord, der
ofte var placeret inde midt i byen. Det fik senere den uheldige konsekvens, at det
var umuligt at foretage udvidelser, da mejeriet var lukket inde af omkringliggen
de bygninger.
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Når man ser tilbage på den første type mejeribygninger, skinner det tydeligt
igennem, at man ikke var helt sikker på ideens holdbarhed og derfor ville se tiden
an, inden man foretog større investeringer.
Det nye mejeri var normalt opført af lokale håndværkere og placeret parallelt
med en offentlig vej. Enetagesbygningerne blev som oftest opført i enten røde
eller gule mursten, men havde man på egnen adgang til andre materialer, for
eksempel kridtsten, anvendte man disse. I bygningerne var der nogle gange lavet
en port, hvor mælkekuskene kunne aflevere dagens last uden at blive udsat for
vejrets luner.
Hvad tagbeklædningen angik, var mønsteret det samme. Det mest udbredte var
tegl- eller skifertag, men især i Jylland havde nogle mejerier i de første år stråtag.
Ligesom fællesnævneren for det udvendige var mådehold, var der i indretnin
gen af mejerilokalet heller ikke meget fråds at spore. Rummene var af en beske
den størrelse og beregnet til de maskiner, der på oprettelsestidspunktet blev ind
købt til behandling af mælken.
Skorstenen, som snart blev et vartegn for mejerierne og med sin røgudvikling
vidnede om aktivitet, var sammen med kullageret og dampmaskinen anbragt som
en mindre udbygning, der vendte væk fra vejen.
Det var et problem, at personalet boede i rum, der enten lå ovenpå eller i for
længelse af produktionslokalerne. Pladsen var trang, hvilket for eleverne ofte
betød, at de var nødsaget til at leve flere sammen i et kammer. For de første meje-
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ribestyrere havde de små forhold den konsekvens, at det var umuligt at stifte
familie.
Den forsigtighed, der var kendetegnende for de enkelte mejeriers etablerings
fase, ændrede sig hurtigt til en tro på deres levedygtighed. De positive erfaringer
startede en kædereaktion, der gav sig udslag i flere andelshavere, øget indvejning,
der så krævede mere kapacitet og personale.
Alt dette faldt tilbage på mejerierne, der mindre end ti år efter deres rejsegil
de, allerede mange steder måtte betegnes som forældede. Om det var fordi meje
rierne stadig ansås for nye, at man kviede sig ved større ombygninger, må stå hen
i det uvisse, men faktum er i hvert fald, at man de fleste steder prøvede at over
vinde vanskelighederne ved hjælp af mindre forandringer.
Det var denne tendens, som konsulent Berhard Bøggild advarede imod. Han
mente, at når man altid søgte den billigste løsning, ville det på længere sigt bety
de, at man: “sparede Skillingen, men lod Daleren falde”. I stedet for foreslog
Bøggild, at man indrettede en særskilt beboelse til mejeribestyreren. Her skulle
der desuden være plads til mejerskerne, mens det mandlige personale måtte bli
ve på mejeriet. Derefter kunne man inddrage de tidligere beboelsesrum til meje
rilokaler, for eksempel smørkammer eller osteri.
Mange mejerier fulgte Bøggilds opfordring og forestillede sig dermed, at de
var på forkant med udviklingen, men de måtte snart revidere deres opfattelse.

Kæmeælteren kom til Dan
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Udviklingen fortsatte, ikke mindst på maskinområdet. Centrifugernes kapaci
tet blev hele tiden forbedret, så de kunne følge med den stadigt voksende mæl
kemængde. Derimod betød det øgede antal mælkejunger, at man manglede per
ronplads, og med opfindelsen af først pasteuriseringsapparatet og senere kær
neælteren blev pladsen trang. Samtidig viste det sig, at dampudviklingen i
mejerierne bevirkede, at lofterne rådnede, og det blev nødvendigt at se sig om
efter andre løsninger.

Det klassiske mejeri
Løsningen blev det, der senere skulle få betegnelsen “det klassiske mejeri”, hvor
af de første så dagens lys i 1907 og 1908.
De første beskrivelser af denne type gav Bernhard Bøggild på Dansk Mejerist
forenings delegeretmøde i 1908 og konsulent Niels Pedersen, Struer, i Mælkeritidende 1909. Begge fremhævede de nye bygningers rummelighed, der, som de
påpegede, gav mulighed for senere udvidelser af kapaciteten. Desuden lettede de
gode pladsforhold arbejdsgangen.
Det mest karakteristiske ved de nye mejerier var, at midterstykket var trukket
lidt frem i forhold til resten af bygningen og forhøjet med flere meter. Indvendigt
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medførte det, at der blev højere til loftet i skummesalen. Her havde man tidlige
re lidt under de store mængder damp, der ødelagde lofterne, men nu introducere
de man en ventilationsindretning i loftet der foruden sin praktiske funktion, blev
et af mejeriets vartegn.
De store vinduesflader blev et andet iøjenfaldende træk. Man udnyttede de sto
re facader i skummesalen til på begge sider af mejeriet at indsætte vinduesparti
er, så man fik mere lys ind i mejerilokalet. Nogle af vinduerne blev monteret med
hængsler, så de kunne åbnes og dermed forbedre ventilationen.
En ændring, der udelukkende havde et praktisk formål, var at perronen blev
placeret udvendig på skummesalen, enten ud mod vejen eller inde i gården, men
altid så mælkekuskene nemt kunne komme til og fra mejeriet. I det hele taget var
det kendetegnende for det klassiske mejeris eksteriør, at man var i stand til at for
ene det pratiske med det æstetiske.
Dette blev hovedtrækkene for mejeriernes udseende frem til cirka 1930, men
det viste sig snart, at nogle indvendige forhold ikke var særlig hensigtsmæssige.
I nogle af de første bygninger med de ovennævnte stiltræk, for eksempel Over
Feldborg Andelsmejeri øst for Holstebro, lod man kærneælteren forblive i skummesalen. Denne indretning blev man af pladshensyn snart nødt til at ændre. Som
erstatning indrettede man et separat kærnerum i forlængelse af skummelokalet.
Et tegn på at man havde overvurderet det klassiske mejeris størrelse var, at
man vendte tilbage til at have beboelsen under samme tag som produktionen. Det
varede ikke længe, inden man atter flyttede boligen udenfor selve mejeriet og
opførte bestyrerboligen som en selvstændig bygning i samme stil som det øvrige
anlæg.
Noget helt banebrydende, som opstod sammen med det klassiske mejeri, var
anvendelsen af arkitekter til at tegne den nye bygning og føre tilsyn med hånd
værkernes arbejde. Tidligere havde man i reglen engageret lokale håndværksmes
tre til at forestå dette arbejde, men deres tid som bygningsledere, var i det store
hele forbi omkring 1910.
Et par af de arkitekter, hvis virksomhed i høj grad kom til at præge udviklin
gen af mejeriernes udformning, var med fra starten, nemlig J.Jespersen Frederi
cia med Brørup Andelsmejeri (1907) og E. V. Lind Skive, med Godthaab Andels
mejeri i Jebjerg i Salling (1908).
I årene op til 1920 blev der bygget på livet løs landet over. Hele mejeribruget
var gennemsyret af en optimisme, som end ikke Verdenskrigen kunne sætte en
stopper for, og specielt i Jylland blev næsten alle mejerier ændret. En håndfuld
arkitekter medvirkede i denne periode til så mange entrepriser, at størstedelen af
deres arbejde var for mejeribranchen. Arkitekterne erobrede hver deres område af
landet, hvor netop deres fortolkning af den klassiske mejeribygning blev synlig.
På Bornholm, det sydvestlige Sjælland samt Lolland-Falster var det den tidli
gere mejeribestyrer H.P.Phillipsen; der, samtidig med at han havde en maskin32

virksomhed, indrettede mejerier. Allerede i 1893 var Phillipsen med ved opret
telsen af Højby Andelsmejeri i Odsherred, men da han hovedsageligt virkede før
1910, var han mest beskæftiget med ombygninger. Dog stod han for udformnin
gen af Errindlev Andelsmejeri på Lolland i 1913.
I lighed med Phillipsens var Fritz Christoffersens mejerier på Fyn hvidkalke
de. Adskillige af odensearkitektens bygninger bar tydelig præg af, at der blev
kælet for detaljerne. Han blev da også kritiseret for projektets bekostelighed, da
han opførte Ørbæk Andelsmejeri på Østfyn i 1913. Specielt de halvvalmede gav
le og bygningernes symmetri pegede i retning af den Bedre Byggeskik, der skul
le komme til at præge mejeriernes udseende i 1920’erne.
Den allerede omtalte J.Jespersen fra Fredericia var en af de mest benyttede
arkitekter i Jylland. Jespersen indledte sit arbejde på mejeriområdet i 1887, da
han medvirkede ved opførelsen af Tørring Andelsmejeri. Specielt mejeriet i
Vejstrup-Hejls, syd for Kolding (1888), må i kraft af sin størrelse og høje midter
parti kunne betegnes som Danmarks første arkitekttegnede mejeri med klassiske
elementer. I det hele taget var det højst usædvanligt, at man inden år 1900 benyt
tede sig af arkitekter.
Endvidere opførte Jespersen i samarbejde med konsulent Nissen - Dall i 1902
og 1904 Wedellsborg Andelsmejeri og Egeskov Mejeri, der, som navnene anty
der, var herregårdsmejerier.

Rejsegilde for Frøslev Andels
mejeri i 1925. Her ombygge
de man mejeriet med
udgangspunkt i den oprindeli
ge bygning. Stevns Lokalhi
storiske Arkiv.
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E.V. Lind, der havde hjemme i Skive, viste sig at blive mejeriarkitekten over
alle andre - i hvert fald med hensyn til antallet af ny- og ombygninger. Før 1910
havde Lind bidraget til opførelsen af fem klassiske mejerier, men det varede ikke
længe, før han gik fra de kalkede bygninger over til at bruge røde mursten, der
nogle steder blev kombineret med kvaderstenshjørner. Et tidligt eksempel er Vin
dum Andelsmejeri ved Bjerringbro, der blev opført i 1911, og her er mejeribe
styrerens bolig desuden skilt ud fra mejeriet.
Alligevel var det langt fra, at Lind fulgte tråden fra Vindum. De økonomiske
rammer og bygherrens fleksibilitet samt de lokale forhold var altid noget, man
måtte tage højde for ved nye byggerier.

Bedre byggeskik
Inspirationen fra “Bedre Byggeskik” bevægelsen sneg sig ind i mejeriarkitektu
ren, og det er vanskeligt at drage nogen egentlig tidsmæssig skillelinie mellem
klassiske mejerier og Bedre Byggeskik. Fra 1920’erne kom David Thomsen til at
spille en rolle på Sjælland og Lolland-Falster med nogle meget stilsikre og afrun
dede anlæg. Tydelige eksempler var Fremtidshaab i Øster Kippinge på Falster fra
1928 og Nordstevns i Holtug opført i 1929.

Andelsmejeriet Nordstevns
efter nyopførelsen i 1929,
under medvirken af arkitekt
D. Thomsen, Roskilde. Foto
graf Rasmus Nielsen Ringsted.
Dansk Landbrugsmuseum.
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Vest for Storebælt stagnerede byggeaktiviteten efter 1920, men arkitekt C. V.
Hejlesen fra Vrå hørte til dem der endnu havde noget at bestille. Han kan i flere
henseender betegnes som en pendant til David Thomsen. Dog med den forskel,
at Hejlesen ofte indrettede bolig i den ene fløj af mejeriet.
Efter Sønderjyllands genforening med resten af landet i 1920 trængte denne
landsdels mejerier til gennemgående renoveringer. Her trådte Jep Fink til, og hvor
bygningerne tidligere havde været præget af en stedlig tradition, fulgte Fink
stilmæssigt det mønster, der prægede andre dele af landet.
Var antallet af nybygninger i 1920’erne faldende, betød krisen i næste årti, at
det kun var få steder, man havde råd til større investeringer. Nogle arkitekter
arbejdede videre med bygninger, der var nært beslægtede med Bedre Byggeskik,
mens andre fraveg denne udformning og istedet lod sig inspirere af nye arkitek
toniske strømninger.

Funkis
Omkring 1930 skete en stilændring i dansk og international arkitektur. Funktio
nalismen eller “funkis”-stilen begyndte at sætte sig spor indenfor bygningskun
sten. Ændringen havde sin baggrund i den trang til radikalisme, som voksede frem
efter 1. Verdenskrig. En af grundideerne i funktionalismen var at tage afstand fra

Ingstrup Andelsmejeri ved
Løkken fotograferet i 1994.
Mejeriet der endnu er i drift,
blev opført i 1936-37, er et
godt eksempel på en mejeri
bygning med funktionalistiske
træk. Fotograf Peter D.
Rasmussen. Skov- og
Naturstyrelsen.
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det traditionelle. Forbilledet var ingeniørkunsten, og man mente, at hvad der var
hensigtsmæssigt, måtte nødvendigvis være smukt.
Mejeribruget kom i nogen grad til at mærke de nye påvirkninger. Fra midten af
trediverne opførtes en række anlæg med forbillede i funktionalismen. Forbindel
sen til den Bedre Byggeskik blev dog aldrig helt udvisket. Mursten var således sta
dig det foretrukne materiale, og de fleste steder var midterpartiet fortsat hævet en
anelse, selvom forbedrede ventilationsanlæg havde overflødiggjort tøndehvælvs
konstruktionen, der oprindeligt var årsagen til det forhøjede midterparti.
Til trods for denne tillempede form for funktionalisme slog den nye arkitek
turretning aldrig helt igennem i dansk mejeribrug. Dels betød de økonomiske for
hold i trediverne, at der blev holdt igen med opførelsen af nybyggerier i større stil,
dels var der en udbredt følelsesmæssig modstand mod funkismejerierne, da dis
se med deres skarpe kanter og flade tage lå langt fra det, man i landbosamfundet
opfattede som “et rigtigt mejeri”.
Blandt de arkitekter, der fik opført et funkismejeri, finder vi igen E. V. Lind,
der stod for tegningerne til Gern Andelsmejeri ved Silkeborg, som stod færdigt i
1935.

Funktionel Tradition
I slutningen af trediverne var den værste del af krisen overstået. Kravene var ble
vet skærpet til mejeriernes økonomi, og det var tydeligt, at de små mejerier var
dem, der betalte den ringeste pris for mælken.
Det var derfor naturligt, at en diskussion om mejeriernes mest hensigtsmæssi
ge størrelse opstod i disse år. Debatten medførte blandt andet, at Produktions- og
Råstofkommissionen, der var blevet nedsat i 1937, i april 1938 afgav en betænk
ning angående en rationalisering af mejerier. Denne betænkning førte til, at der
blev udskrevet en konkurrence om forslag til et mønstermejeri, der skulle tjene
som forbillede for andre mejerier. I indbydelsen til konkurrencen blev det frem
hævet, at projektforslagene skulle omfatte smørmejerier med en årlig indvejning
af 10 millioner kilo mælk, hvilket svarede til, hvad 3-4 typiske mejerier indveje
de i 1938.
Det vindende forslag blev udarbejdet af en gruppe bestående af to ingeniører
og to arkitekter, hvoraf den ene var Tage Funding, Haderslev, som i 1946 blev den
første leder af Mejeriernes Arkitektkontor. Vinderprojektet blev på grund af
udbruddet af 2. Verdenskrig aldrig ført ud i livet, men forslaget kom til at stå som
forbillede for mange af de mejerier, der i 1950’erne så dagens lys.
Disse bygninger, der kan påhæftes betegnelsen “Funktionel Tradition”, omfat
tede en tilbagevenden til tegltage med høj rejsning og fastholdt en ydre marke
ring af skummelokalet som en fremtrædende højere blok i anlægget.
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Som et typisk eksempel på denne bygningsretning kan nævnes Brørup
Omegns Andelsmejeri, der med A. Popp Andersen som arkitekt stod færdigt i
1952. Mejeriet, der var en sammenlægning af Maltbæk, Ladelund og Brørup
andelsmejerier, havde en årlig mælkeindvejning på 12,3 millioner kilo mælk.

Rationalisering
I 1894 var der over 900 andelsmejerier og omkring 500 fælles- og herregårdsmej
erier. Det varede derfor ikke længe, før røster indenfor mejeribruget løftede pege
fingeren og advarede imod for mange små mejerier. Berhard Bøggild påpegede
således i 1899, at “Det er jo godt, at Mælkemængden paa de fleste Mælkerier er
stegen stærkt, blandt andet af den grund, at større Mælkerier formedelst for
holdsvis mindre Driftsudgifter som Regel kan give det bedste Resultat”.
Alligevel fortsatte antallet af mejerier med at stige støt frem til 1935. Årsa
gerne var mange. Foruden de religiøse stridigheder kunne politiske uoverens
stemmelser i lokalsamfundene også føre til mejeridelinger. Endelig kunne for
hold, som man i dag vil være tilbøjelig til at betegne som bagateller føre til dan
nelsen af nye mejerier.
Flere steder benyttede man i forbindelse med en påkrævet ombygning lejlig
heden til at flytte mejeriet. Det kunne være fordi, man ønskede at komme nær
mere en jernbanestation som i Hjedding, hvor man i 1905 flyttede til Ølgod. Her
med opnåede man en reducering af transportudgifterne.
Følte en gruppe leverandører nu, at mejeriet var kommet for langt væk fra
deres landsby, meldte man sig ud og oprettede et nyt. Ikke mindst fordi det var
forbundet med prestige at have et mejeri, og man ville jo nødig stå tilbage for
andre.
Overalt var mejerierne omkranset af stærke følelser fra lokalbefolkningen.
Landmændene havde lige fra den spæde start selv ført ideen ud i livet. På egne
præmisser og uden indblanding fra det offentlige havde de alene ledet foretagen
det.
Det var denne forståelige stolthed, som i midten af 1930’erne mødte de første
fortalere for en rationalisering af det danske mejeribrug. Mejeridriftsstatistikken,
der begyndte i 1898, viste med al tydelighed, at det var de største mejerier, der
gav det bedste resultat, mens de mindste havde forholdsmæssigt større driftsud
gifter.
Med landmændene/følelserne på den ene side og konsulenterne/fornuften på
den anden indledtes en længere kamp for og imod en rationalisering af mejerier
ne.
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I diskussionen, der i de kommende år optog en del spalteplads i Mælkeritidende, fik andelshaverne hurtigt en meningsfælle i mejeribestyrerne, der natur
ligvis følte deres levebrød truet.
Trods den massive modstand nåede man enkelte steder at få gennemført en
sammenlægning, inden Verdenskrigen forandrede mejeriernes vilkår totalt. I
1937 opførtes Gildbro Andelsmejeri, efter at medlemmerne fra Stevning, Havre
bjerg og Svenstrup var blevet enige om at gå sammen. Tre år senere fulgte man i
området nord for Odense eksemplet fra Als, da Sletten Andelsmejeri indledte sin
virksomhed.
Tiden umiddelbart efter krigens afslutning var præget af mangel på mange for
nødenheder. Dette overskyggede andre problemer, men snart blev emnet igen
bragt på banen, endda med forøget aktualitet.
Mange mejerier stod på grund af nedslidte maskiner overfor anselige investe
ringer, for at de kunne leve op til de krav, der blev til stillet til dem. Desuden viste
den ensidige satsning på smøreksport nu sine svagheder, da hovedmarkedet Eng
land havde øget importen fra andre lande.
Mest presserende var nødvendigheden af en rationalisering øst for Storebælt,
hvor man udover de ovennævnte problemer oplevede et faldende antal malkekøer.
Fra 1947 til 1960, faldt mælkeproduktionen pr. hektar således i Maribo, Sorø og

Greve Andelsmejeri tegnet af
arkitekt Enggaard-Petersen
Roskilde i 1947-48.
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Bornholms amter, mens stigningen i Præstø Amt var beskedne 0,8% til trods for,
at mælkeydelsen pr. ko overalt i landet var opadgående.
Generelt var holdningen i Danske Mejeriers Fællesorganisation, at sammen
lægningerne skulle foregå på lokalt initiativ, men noget blev man alligevel invol
veret.
I 1946 nedsatte Danske Mejeriers Fællesorganisation i samarbejde med Dansk
Mejeristforening et udvalg, der løbende skulle tage stilling til sager om passende
erstatningsbeløb til de mejeribestyrere, der mistede deres arbejde som følge af
rationaliseringen. Udgangspunktet var, at ingen af de implicerede måtte få for
ringet deres indkomstgrundlag. Derfor udarbejdede man på baggrund af mejeri
bestyrerens alder, anciennitet og mejeriets størrelse en skala til beregning af godt
gørelsen.
Fællesorganisationens neutralitet holdt kun til 1949, da Sigurd Nielsen blev
ansat som organisationskonsulent. Han skulle hjælpe interesserede mejerier med
en forestående sammenlægning. Årsagen til den ændrede kurs var, at man i poli
tikerkredse året inden havde talt om at nedsætte en landbrugskommission, der
skulle behandle mejerierhvervets rationalisering. Var der noget man ikke ønske
de, så var det statslig indblanding.

Overgangen fra heste trukne
mælkevogne til tankvogne,
var med til at muliggøre sam
menlægningen af mejerier.
Fotograf Bror Bernild. Dansk
Mejeribrug udgivet af De
danske Mejeriforeningers
Fællesorganisation i 1962.
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Når man i denne periode slog flere mejerier sammen, var det nødvendigt at
udvide det mejeri, man henlagde produktionen til. For at kunne modsvare byg
gebehovet oprettede Fællesorganisationen i 1946 Mejeriernes Arkitektkontor.
Arkitektkontorets dominerende position gav ikke plads til særlig mange pri
vate arkitektfirmaer. Et nyt ansigt var dog Popp-Andersen fra Christiansfeld, der
efter 1950 medvirkede til adskillige ombygninger og udvidelser, men yderst sjæl
dent fik mulighed for at tegne hele anlæg. Stilmæssigt skilte han sig ikke ud fra
arkitektkontoret, men fulgte med tidens mere og mere fabrikslignende konstruk
tioner. Det samme gjorde arkitekt Enggaard Petersen fra Roskilde, der især var
aktiv på Sjælland.
Da Danske Mejeriers Fællesorganisation ikke mente at ansættelsen af en orga
nisationskonsulent i 1949, havde haft den ønskede effekt, oprettede man i 1958
Planlægningsudvalget. Det skulle inden længe vise sig at blive et vendepunkt i
bestræbelserne på at rationalisere dansk mejeribrug.
I perioden 1949-1958 faldt antallet af mejerier fra 1589 til 1422, men man
ønskede langt flere nedlæggelser.
Året efter sin oprettelse udsendte planlægningsudvalget en pjece til alle mæl
keproducenter, hvori man opfordrede til at benytte sig af udvalgets tilbud om at
udarbejde rationaliseringplaner for de enkelte mejerikredse. For at dette kunne
realiseres, var det nødvendigt at se mejerierne efter i sømmene.

Sammenhængen mellem
andelsmejeriernes antal og
indvejningsmængden, viser
tydeligt hvilken udvikling
andelsmejerierne har været
igennem. Andelsbladet 1982.
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Ikke overraskende indløb de første anmodninger fra Sjælland, men med
udgangen af 1963 havde alle landets mejeriforeninger tilsluttet sig.
Resultatet af arbejdet blev dannelsen af en række mejeriselskaber - ialt cirka
50 - hvis årlige mælkemængde varierede fra 15 til 100 millioner kg.
Det viste sig imidlertid, at større enheder ikke automatisk løste problemet.
Mejeriselskaberne fungerede på mange områder som selvstændige mejerier uden
nogen overordnet styring. For eksempel var en koordinering af investeringerne
ikke til stede, hvilket for eksporten betød, at man overlappede hinandens interes
ser. Tankerne om “Andelsmejeriet Danmark” begyndte at tage form.
Initiativet kom fra Mejeriernes Fællesorganisation, der i 1963 lagde planer for
en virksomhed, der skulle dække hele mejeribruget. Ideen havde inden årets
udgang udmøntet sig i vedtægter for “Mejeriselskabet Danmark A.M.B.A”.
Ude i landet blev planerne mødt med blandede følelser. De varmeste tilken
degivelser kom fra Jylland, mens man på øerne var mere forbeholden. Man arbej
dede derfor videre med at koncentrere mejeribruget i Jylland. Disse ideer satte
man selv en stopper for, da man ansatte en direktør, der krævede hovedsædet pla
ceret i hovedstaden.
Situationen blev forværret i 1969, da de fire største jyske mejeriselskaber, der
var tiltænkt en central plads i det nye foretagende, meddelte, at de kun ville sam
le de jyske andelsmejerier. Da ideen nu var ved at falde til jorden, trak direktøren
sig. Efter de følgende forhandlinger, der fik mindsket Danske Mejeriers Fælles-

Smøreksporten udgjorde indtil
1975 den største del af meje
rieksporten. Fotograf Dennis
Baile.
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organisations indflydelse, kunne en række jyske mejerier 1. oktober 1970 tilslut
te sig Mejeriselskabet Danmark (MD), der indledte sin virksomhed med en mæl
kemængde på 350 millioner kg. mælk årligt.
Debatten medførte også andre fusioner. “Jydsk Mejeri Konsum A.m.b.a.” blev
dannet i 1971 - og skiftede i 1978 navn til “Kløver Mælk”. I 1971 etableredes
ligeledes “Øernes Konsummælk Selskab”, og på Fyn dannedes “Fynsk Mælk” i
1975. Som følge heraf havde man opnået en rationalisering, der i tiåret fra 1961
til 1971 betød, at der nedlagdes et mejeri hver fjerde dag!
Mejerierhvervet oplevede også andre gennemgribende strukturændringer. Fra
1955 til 1975 faldt antallet af malkekvæg med 22%, og i samme tidsrum halve
redes antallet af landmænd, der havde mælkeproduktion. At mælkemængden alli
gevel holdt sig på nogenlunde samme niveau skyldtes, at køernes mælkeydelse
voksede.
Belært af vanskelighederne med at afsætte smørret bestræbte mejeribruget sig
i stigende grad på at spille på flere strenge. Alligevel anvendtes over halvdelen
af mælkeproduktionen i 1975 til fremstilling af smør. Derimod steg oste- og mæl
kekonservesproduktionen konstant, og i 1975 oversteg osteeksporten for første
gang smøreksporten. Blot få årtier tidligere ville man have rystet på hovedet, hvis
nogen havde forudsagt denne udvikling.

Smør-og Osteeksportens
udvikling. Dansk Økonomisk
Statistik 1880-1994 af Hans
Chr. Johansen 1985. “Meje
ristatistik ” Danske Mejeriers
Fællesorganisation.
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Det moderne mejeri
Nutidens mejeri er svært at skelne fra andre store produktionsanlæg. Tidligere
bygningers tydelige formsprog er udvisket og erstattet af anlæg, hvor det eneste
tegn på produktionens art er store tanke til opbevaring af mælken. Efter at man
nu i hundrede år har været vidne til, at kravene til mejerierne løbende ændrer sig,
er mange nye anlæg opført med mulighed for senere at kunne ombygges eller
udvides.
At kravene ændres kan for eksempel illustreres ved, at Danmark indtil for
nylig oplevede det såkaldte feta-eventyr med stor fremstilling og eksport af feta
ost til især mellemøstlige lande. På det seneste er eksporten af denne ostetype fal
det kraftigt. Således blev den danske eksport af ost til Iran, der har været den klart
største aftager af feta, halveret i perioden fra oktober 1993 til oktober 1994. Det
te har naturligvis betydet, at produktionsmængden af fetaost har måttet reduce
res. I nogle mejerier, der tidligere har lavet feta, er produktionen derfor lagt om.
MD Rødkjærsbro er et eksempel herpå. Her lavede man tidligere enorme mæng
der feta, mens man i dag er gået over til at fremstille mozzarella.

Fetaeksporten mødte i 199394 hindringer, der reducerede
salget betydeligt. Mejerikon
toret.
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Styringen af maskinerne på
mejerierne er idag overtaget
af computere. MD Brabrand.
Fotograf Henrik Prange.
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Da man i 1950’erne begyndte at slå de små mejerier sammen til større enhe
der, var mælkeindvejningsmængden i de nye sammenlagte mejerier typisk 10-15
millioner kilo mælk om året. Rationaliseringen er fortsat, og nu indvejer nogle
mejerier op til 20 gange denne mængde.
Den store mælkemængde har betydet, at mejeribygningen af i dag er langt
større end tidligere, men også indretningen af pakkeri i selve mejeriet, har gjort
krav på mere plads.
Disse meget store anlæg, der skal kunne om- og tilbygges, har medført, at pla
ceringen af nye mejerier sker efter nøje granskning af lokalplaner for de områder,
man har tænkt sig at bebygge. Man skal som nævnt have mulighed for at udvide,
men man må også sørge for, at den megen trafik til og fra mejeriet, giver færrest
mulige problemer.
I Slagelse lå mejeriet oprindeligt i landzonen, men en ændring af lokalplanen
betød, at mejeriet blev klemt inde mellem parcelhuse til stor géne for både de
omkringboende og for mejeriet.
På trods af de mange sammenlægninger er enkelte mejerier forblevet mindre,
selvstændige enheder. Disse mejerier har for at kunne konkurrere med de store
sammensluttede selskaber fundet deres egen niche og laver specialprodukter
inden for rammerne af denne. Omkring tyve mindre andelsmejerier fungerer sta
dig på denne måde.
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Mange tidligere mejerier, har idag fundet ny anvendelse. Ørvad Andelsmejeri i Dybe nær Lemvig fungerer idag som kro.
Fotograf Peter D. Rasmussen 1994.
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Epilog
Det er nu blevet helt mørkt omkring mig.
Mejeriet, der så ofte har gennemgået forandringer er nu igen ved at ændre sig.
Her i byen sker ændringen i form af forfald. Mejeriet er ligesom brugsen, bager
eriet og bødkerens værksted blevet forladt. Transportforholdene, der var en væs
entlig årsag til at mejeriet lukkede har også været med til at lukke byens øvrige
servicefunktioner. Folk bor her stadig - men kun om natten.
Mange steder har udviklingen været en anden. Her indtager mejeriet stadig en
central rolle i landsbyen. På min tur rundt i landet har jeg set utallige anvendel
sesmuligheder. Mindre håndværksvirksomheder har ofte indrettet værksted i de
gamle bygninger. Andre steder er det en brandstation, et bibliotek, et flygtninge
center, et diskotek eller et rådhus, som nu har slået sig ned i det tidligere mejeri.
I Vittrup ved Løkken er en gruppe forældre gået sammen og har indrettet en
daginstitution i mejeriet.
Jeg passerer igen byskiltet. Denne gang på vej væk. Månen er kommet frem
og i lyset ser jeg en flok køer, der i al fredsommelighed står og producerer mælk.
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Peter Deibjerg
Rasmussen

Andelsmejerierne har i deres korte
levetid gennemgået store forandringer.
Kimen til vore dages industrialiserede
mejeriforbrug, blev lagt for godt 100 år
siden af pionerer med stort gå på mod
og troen på, at de havde en god idé.
Denne bog fortæller i korte træk
andelsmejeriernes omskiftelige historie.
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