
Frysehuse II 
  
Det at kunne fryse kød og bær gav mange muligheder og forlængede holdbarheden 
væsentligt. Det saltede kød blev hurtigt afskaffet til fordel for frysere. Frysehusene blev 
hurtigt vældig populære.  
Ikke bare i Bording fik man frysehus. Flere kom til og alle med samme hvide skilt på huset, 
hvorpå var skrevet med blå bogstaver: Frigidaire. Det var navnet på firmaet der leverede 
fryseanlægget. Et andet firma lod husene bygge, hvis ingen andre bygninger kunne bruges. I 
Bording overtog man det gamle kafferisteri. Men både i Bording Kirkeby, Christianshede og 
i Bording var det firmaet Boll i Herning der var ejer og lejede bygningerne ud 
 
I Christianshede blev omkring 1950 bygget et lille rødstenshus beliggende lige overfor 
skolen på Laurids Ramløvs foranledning. I 10 år eller mere eksisterede den. I dag er 
bygningen revet ned. 
 
I Hestlund var der frysehus lige ved siden af købmanden på Nedre Hestlundvej. Bygningen 
findes stadig omend det bruges til noget helt andet i dag.  
 
Ligeledes har der været frysehus i Munklinde.  
 
Bording Kirkeby Andelsfryseri så ifølge protokollen dagens lys ved en stiftende 
generalforsamling den 20. september 1951. Boll byggede derefter frysehuset på et hjørne af 
smedens grund. Et lille hus med plads til 24 bokse. De blev hurtigt afsat. Nogle delte en 
boks. 300 kr. kostede hver boks som et engangsbeløb og så et lille beløb til driften hvert år. I 
mange år var det tredive kroner, men efterhånden steg det lidt. Især i perioden hvor el steg 
voldsomt så bestyrelsen sig nødsaget til også at hæve det årlige bidrag betragteligt. 
 
I 1970erne kostede en bokse 60 til 80 kr. I 80erne steg det til 300 kr. I dag koster en boks 600 
kr. men det er vel ikke mere end en almindelig kummefryser koste.  



 
Bording Andelsfrysehus anno 2013. Bygget i 1951. 
Et af de sidste frysehuse som stadig er i drift. Mange frysehuse så ud som denne.  
 
Som en af få tilbageblevne frysehuse i Danmark fungerer Bording Kirkebys Frysehus stadig. 
Den fungerer fint og der er ventetid for at få en boks. En bestyrelse på fem varetager den 
daglige drift. Opstår der problemer indkaldes til generalforsamling. Det sker ikke hvert år. 

Men en gang om året er der afrimningsdag. Da skal 
alle bokse tømmes. Ca. 5 timer tager det at afrime 
og rengøre boksene. Derefter kan boksene fyldes op 
igen. Det sker altid i februar måned. Ofte er det 
koldt udenfor og frostvarerne placeres derfor blot 
uden for huset den tid afrimningen varer.  
Nogle gange gennem årene har det været 
nødvendigt at male vinduer og dør, ligesom fliser er 
lagt og omlagt. Taget er delvist også udskiftet. En 
enkelt gang eller to har der været behov for 
servicehjælp til fryseværket, som ellers på 
imponerende vis har kørt i alle årene siden 1951. 
Jævnligt bliver der også gjort rent af en dertil ansat 
person.  
Den første bestyrelse bestod naturligt nok af 
initiativtagerne til frysehuset med formanden Børge 
Iversen i spidsen.  
 



Senere hed formændene Hans H. Hansen eller Haugård Sørensen, Folmer Hansen, Johannes 
Hansen og Finn Hermansen, men siden 1983 har Jens Jørgen Jensen været formænd. Det er 
sjældent ret mange, der deltager i generalforsamlingerne, men andelshaverne er glade for 
boksene og at det går godt. 
 

Mange frysehuse var bygget på samme måde – som 
den i Bording Kirkeby og Christianshede med bokse 
i midten af huset og bokse, man kom ned i ved at 
løfte op i en låge. 
I Hestlund var der også bokse langs ydermurene. 
Huset så også lidt anderledes ud end den mest 
kendte type. Endelig kunne det være med 
skabsbokse som 
den i Bording. 
Men alle havde 
samme slags 
fryseanlæg og 
mange af husene 
var bygget af 
firmaet Boll i 
Herning. 
 
 

  

  

 
Frysehusene var bygget op om andelsbevægelsen med en bestyrelse og hvor man indtegnede 
sig som medlem og betalte et indskud, hvis man ville være med. 
 



 
 
Frigidaire fryseanlæg. Bording Frysehus´ fryseanlæg 
har fungeret siden 1951. Imponerende. 
 
 
 
  

  

 
 
Annonce fra 1962. Der blev solgt rigtig mange 
køleskabe og kummefrysere i begyndelsen af 
1960erne. Behovet for Andelsfrysehusene faldt 
derfor hurtigt. 
 
Annoncerne dengang var meget store og havde en 
omfattende forklarende tekst. Ikke lige den type vi 
kender i dag. 
 
Andelsfrysehusene blev brugt af rigtig mange, men 
kun i en kort periode på højest 20 år. Efterhånden 



som udviklingen skred frem fik flere og flere kummefryser derhjemme og interessen for 
frysehusene faldt hurtigt. I løbet er tiåret 1965 til 1975 forsvandt næsten alle frysehuse. I dag 
er der kun få tilbage  
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