
Frysehuse I 
  
Er der noget bedre end stegt flæsk og kartofler med persillesovs. Jeg elsker det i hvert fald. Det til 
trods for, at jeg i min barndom fik det mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Søndag 
andet grisekød til kartoflerne og en gang imellem hestebøffer og meget sjælden oksesteg. Høns eller 
kyllinger var også jævnligt på menuen. Måske er det ikke helt sandt, men sådan husker jeg det. 

Vi slagtede selv grisene. Eller det vil sige Harald hjemmeslagter kom og slagtede en af grisene fra 
stalden. Ko- og hestekød skulle købes. Derfor var det sjældent, vi fik det. Hestekød var lidt billigere 
end ko kød. Alt hvad der kunne laves til flæsk, blev skåret i skiver og saltet godt, så det kunne 
holdes frisk længst muligt. Hovedet og måske lidt mere blev sirligt skåret op til sylt og ben og 
knogler skåret ud og kogt. Så fik vi suppe nogle dage et par dage efter slagtningen. For det første vi 
fik efter slagtningen var altid blodpølse og dertil fedtegrever. Det smagte rigtig godt – begge dele – 
lige indtil der engang skete et lille uheld ved selve slagtningen. Grisen der havde bundet benene 
sammen to og to og lagt på et stort kar, der var vendt på hovedet. Min far holdt grisen fast, slagteren 
stak grisen, og min bror holdt spanden, hvori blodet skulle strømme i. Uheldigvis smuttede grebet 
for min far og grisen sprællede voldsomt, så blodet kom alle andre steder end i spanden. Så det var 
småt med blodpølse denne gang. Alt det ”griseri” medførte at min lyst til blodpølse helt forsvandt 
de næste mange år. Selv om jeg stod i behørig afstand af optrinnet, blev også mit tøj tilsølet af blod. 
De næste mange gange, når der skulle slagtes løb jeg langt hjemmefra. 
 
I min barndom i 1950erne havde vi ikke fryser derhjemme. Men vi havde lejet en halv fryseboks i 
andelsfrysehuset i Pårup. 20 eller 24 bokse var der i det lille frysehus bag vulkanisøren. 
 
Boksene var placeret i to rækker midt i huset og med en gang langs med hver ydermur. Et trappetrin 
for at komme ind i frysehuset og et trin mere for at komme op på gangen langs ydermuren. Mine 
forældres halve boks var til venstre i nr. 15. Der var lås på både boksen og døren ind til frysehuset. 



 
I Pårup Andelsfrysehus var boksene placeret i midten og med en gang langs ydermurene. Dette 
billede er fra Bording Kirkeby Andelsfryseri, som det ser ud i dag. 
 
Når vi slagtede gris, blev grisen parteret. Flæskestykker i det meste, resten i stege, ribbenssteg, 
koteletter mv. De ukurante kødstumper og andet blev lavet til fars og pakket med ca. 500 gram i 
hver. Lever, hjerte, nyrer blev også pakket ind ligesom stegene og andet. Indpakningen bestod af to 
slags papir. Det inderste lag var noget glat blåhvidt papir som væske ikke kunne trænge igennem. 
Dernæst noget brunt papir. Udenpå blev skrevet et nummer og hvad slags kød pakken indeholdt. I 
en notesbog blev samme tekst påført nummervis. Så blev alle pakkerne lagt i fryseren i Pårup. 1 gris 
minus kogebenene, hovedet og alle flæskestykkerne kunne lige fylde den halve boks, vi havde. 
Flæskestykkerne lå i saltkar i spisekammeret. Kogebenene blev der lavet suppe af. 
 
Det var ofte en af os børn, der fik til opgave at cykle de 2 kilometer til frysehuset. Mor gav os en 
seddel med et nummer på den pakke vi skulle tage med hjem. Ærgerligt var det, når vi kom frem, 
hvis vi havde glemt nøglerne. Det kostede altid en ekstra tur. 
Jeg ved ikke, hvornår vi begyndte at leje fryseboks i Pårup. Jeg husker kun vi havde den. Jeg vil tro, 
frysehuset blev til i sidste halvdel af 1940erne eller i begyndelsen af 1950erne. Sådan var det i hvert 
fald i nabofrysehusene. 



 
Boksene i Pårup Andelsfrysehus var med låge oven fra. Som barn var det vanskelig at nå de 
nederste pakker. Dette billede viser min boks i Bording Kirkeby 
 
Bording andelsfrysehus menes at starte i 1945 kort tid efter krigen. Den lå mellem brugsen og 
forsamlingshuset i en lille hvid bygning, der tidligere havde fungeret som kaffebrænderi. Det 
stoppede dengang købmand N. P. Larsen solgte købmandsforretningen i 1942. 
Det var et stort frysehus med omkring 40 skabsbokse eller mere. Nogle var større end andre. Hver 
boks havde lås på og nøglerne hang på en plade lige inden for yderdøren.  
I Bording var der bestyrer på. Der var åbent en time om formiddagen fra 9.00 – 10.00 og ligeledes 
en time om eftermiddagen. 
 
Bestyreren var slagter Laursens kone Marie Laursen også af børnene i Bording kaldet for Fryse 
Marie.  
Det var koldt i frysehuset. Meget koldt. I fryseboksene vel omkring 18-20 frostgrader, udenfor 
boksene lidt varmere, men alligevel flere frostgrader. Så hvis man som Marie skulle opholde sig 
derinde en hel time ad gangen, var man nødt til at være godt klædt på. Marie havde høje 
træskostøvler på og bar tyk pelsfrakke, der gik helt ned til træskosnuderne, ligesom hun havde 
tørklæde og pelshue på hovedet. Alligevel frøs hun næsten altid. 



 
I Bording Andelsfrysehus var skabsboksene placeret langs ydervæggene 

 – nogle større end andre. 

Ofte var det børn, der var sendt af sted for at hente frostvarer og mange af dem syntes ikke, der var 
spor hyggeligt i det kolde rum, især ikke når den store, tykke og tunge yderdør blev lukket i efter 
dem. Derfor forbarmede Marie sig tit, og fandt pakkerne i de meget 
kolde frostrum. Også voksne var utryg ved at være alene derinde eller 
de følte stor ubehag derinde. Det kunne næsten tage vejret fra én at 
komme fra den varme luft til det kolde gys i frostrummet. Oftest var 
det derfor Marie selv, der hentede frostpakkerne.  
Efter nogle år blev der bygget et lille skur til Marie lige uden for 
Frysehuset. Men koldt var det dog stadig for hende.  
Marie var også nødt til at holde lidt justits med tingene. Helt tilfreds 
var hun derfor ikke, hvis man pludselig kom med en hel gris, der 
skulle lægges i boksen lige før lukketid, eller hvis børnene ikke havde 
fået ordentlig besked med hjemmefra. 
Ikke alle havde heller helt styr på boksens indhold og kunne have bedt 
børnene om noget, der ikke var der. Så kunne man godt opleve Maries 
temperament, hvis det var hende, der skulle finde det for børnene. 
Men ellers var hun meget flink og hjælpsom.  
Hun var meget vellidt. 
 
Til sidst ville Marie Laursen ikke have jobbet længere. De sidste år 
var hun også en del syg. Hendes lunger var ikke som de skulle være. I 
afskedsgave fik hun en meget flot dug med servietter til. Det var en 
gave hun satte stor pris på og derfor var det også kun til specielle 
begivenheder, dugen efterfølgende blev brugt. 
 
Om det var fordi man ikke kunne finde en afløser, er lidt usikkert, 



men kort tid efter Marie stoppede med sit job, lukkede frysehuset. Hvornår det var, er også usikkert, 
men omkring 1960. Ved mejeriets 75 års jubilæum i 1963 er bygningen fjernet og nye bygninger er 
kommet til. 
 
Andelsfrysehusene havde en kort levetid. Bording Andelsfrysehus kun omkring 15 år, men mange 
fik alligevel et kendskab til dem og de havde stor betydning. For hvordan kan man næsten leve uden 
en fryser. 

 
Bestyrer af Bording Andelsfrysehus Marie Laursen.  

  

Bent Hansen, Lokalhistorisk Arkiv Bording 

 
 


