
  
Bording  Andelsmejeri 3. 
Historieskrivning er ikke blot at skrive historie. Historien bliver al-
drig færdig. Hele tiden kommer nyt til om historien. Og ikke altid 
husker kilderne rigtig eller kilderne husker måske ikke altid det 
samme eller tingene huskes ikke altid ens af kilderne. 
Således må jeg korrigere nogle oplysninger jeg skrev i sidste num-
mer. Andelskassen flyttede ikke ind i halvdelen af mejeribestyrerbo-
ligen lige efter den stod færdig i 1927. Det var først nogle år senere 
det skete. Herom i en eventuelt senere artikel. 
 
Mængde og tal. 
Bording Andelsmejeris historie går fra 1888 og frem til 1973.  
Fra begyndelsen var der 78 andelshavere med i alt ca. 350 køer 
(Godt 4 køer pr. andelshaver i gennemsnit. Mange havde dog kun en 
ko). 3 mælkekuske på 3 mælkeruter sørgede for transporten til meje-
riet. 
10 år senere var mælkeruteantallet vokset til 7. 
I 1916 blev der leveret ca. 5,5 mio. Pd. mælk og der var 17 mælkeru-
ter. 
Antallet af andelshavere steg ret hurtigt til over 250 og har egentlig 
været meget stabilt. I 1922 var antallet af andelshavere 275 og har 
helt frem til 1962 ligget mellem 275 og 288 andelshavere. Det top-
pede i 1960.     
Antallet af mælkeruter har også næsten været konstant med 18 og 19 
ruter i 1920erne, 20 ruter i 1930erne og 1940erne og 21 ruter i 
1950erne. I 1963 faldt mælkeruteantallet til 14. Hestene var da ble-
vet afløst af traktorer og lastbiler – på nær Anton Petersens to heste. 
Mælkemængden voksede derimod gennem alle årene helt frem til 
1968. Fra 7.135.015 pd. mælk i 1924 til 7.141.768 kg mælk i 1968. – 
en fordobling. 



Efterhånden blev de store landbrug større og større og de og mange 
små landbrug ophørte med at have køer. Især de sidste 10 år af meje-
riets levetid forsvandt der mange mælkeleverandører. 
Da mejeriet lukkede 1. oktober 1973 var der kun 117 andelshavere 
tilbage, mens mælkemængden kun var faldet til godt 6 mio. kg. 
Mælkekuskene var formindsket til kun at være en – tankbilen. Mæl-
kekuskene forsvandt i 1969. 
 
Bording Andelsmejeris 50 års 
jubilæum i 1938.   
På billedet ses en mælkevogn 
parkeret i smøgen mellem 
bygningerne Mejeribestyrebo-
ligen/Andelskassen og Bjørn-
holt/Finderup.  
Der er pyntet festligt op i an-
ledningen af jubilæet. 
Stivvognen var afløst af den meget mere behagelige og brugervenli-
ge gummivogn.  
Hestene er ”parkeret” i mejeriets hestestald.  Bjælken (Stjærten) ud 
fra vognen fortæller at to heste trækker vognen.  
Hvem er personerne? 
 
Mælkeruter og mælkekuske. 
Mælkeruterne havde navne – efter hvilke områder ruterne foregik i. 
Nogle var længere end andre. I begyndelsen og mange år frem betal-
te mejeriet 22 øre pr 100 pund til mælkekuskene for at få mælken 
transporteret fra landmanden til mejeriet. Var det ikke nok – hvis in-
gen ville transportere mælken til denne pris – måtte landmændene 
selv betale resten. Det var især gældende for landmændene, der boe-
de længst væk fra mejeriet. 



 Senere bød mælkekuskene selv til hvilken pris de ville køre mælken 
for. Ofte var der dog konkurrence om at få mælketurene, så i virke-
ligheden konkurrerede de prisen ned. Mælkeruterne var i licitation 
hvert år.  
F.eks. var der på Over Hestlund ruten ofte kamp om at få kørslen. 
Mange der boede i Brunbjerg ønskede at have mælkekørslen. ”Det 
gik somme tider hedt til.” Så det blev til mange forskellige mælke-
kuske gennem årene på denne rute. Hele 15 i de sidste ca. 40 år. Men 
også mange andre ruter var der rift om at få lov at køre. Kun de me-
get lange ruter fra yderområderne kunne somme tider være svært at 
få afsat.  
I begyndelsen – ja vel helt frem til 1930erne var det med heste og 
stivvogn. Det var små vogne med meget lille bund og skæve sider. 
Ofte måtte mælkespandene stå lidt ud over bundkanten og ligge 
halvvejs op af siderne på vognen. Egentlig var stivvognen ikke sær-
lig velegnet til mælkekørsel. ”Når Mads Peter med sine små heste 
spændt for med tynd hammelreb kom kørende kunne man på afstand 
høre ham sige: ”Åhr nej, 4 spande!! Ka´I æt ha´ æt i trei 
spand´.””Senere blev det med heste og gummivogn. I begyndelsen af 
50erne blev hestene afløst af traktorer. Kun på Kratruten forblev ru-
ten til det sidste at foregå pr hest og gummivogn. Anton Petersen fra 
Engesvang Krat havde nærmest patent på at køre denne rute – eller 
han kunne køre billigst.! 
Nogle lastbilvognmænd tilbød også at køre mælk. 
For at undgå for megen ventetid ved mejeriet havde de forskellig ku-
ske bestemte tider, de skulle levere mælken til mejeriet. Landmæn-
dene var derfor nødt til at indrette deres malketider efter hvornår 
mælkekusken kom. 
Mælkekørslen var ikke altid lige nem. Vintre med megen sne gjorde 
det ofte vanskeligt at komme frem. Nogle landmænd måtte derfor 
transportere deres mælk med kane til offentlig vej for at hjælpe 
mælkekusken. Således i de hårde vintre i begyndelsen af fyrrerne.  



Mejeriet. 
Det første mejeri blev nedslidt efter ca. 20 år. Det næste holdt i næ-
sten lige så lang tid inden en renovation var påkrævet. Flere andre 
forbedringer og renoveringer blev nødvendige som tiden gik. Stor 
slidtage og stor vækst og hurtig udvikling krævede hele tiden forbed-
ringer og større maskiner. I 1960 ombyggede man igen mejeriet 
stort. 

 
 
Bording Andelsmejeris 75 års jubilæ-
um i 1963.   
På billedet ses en parkeret mælke-
vogn.  
Hestene er afløst af en traktor.   
Hvem er personerne? Og hvor er bil-
ledet taget 
 
 

 
Ledelse og ansatte. 
I Bording Andelsmejeris 85 års levetid har der været forbavsende få 
mejeribestyrere og formænd. Der har ikke været flere end de nemt 
kan nævnes. Det til trods det til tider godt kunne give en del konflik-
ter og kontroverser når så mange skulle være enige. – Landmænd, 
mælkekuske, bestyrelse, ansatte og mejeribestyre. 
 
Mejeribestyrere for Bording Andelsmejeri: 
1888:  Blume (ca. ½ år) 
1889 – 1890: Højmark Jensen 
1890 – 1927: C. S. Christensen 
1927 – 1957: S. Østergaard 
1957 – 1973: V. Østergaard 



Fra 1890 til 1973 var der således kun 3 forskellige mejeribestyrere. 
Det er imponerende. 
 

Formænd for Bording Andelsmejeri: 
1888  Laurids Højmark, Bodholt 
  M. Eskildsen, Guldforhoved 
  P. Madsen, Krat 
  P. Iversen, Guldforhoved 
  Chr. Skov, Ravnholt 
1896 -   Chr. Christensen, Rønkilde 
1902 – 1904: Michael Pedersen, Julianehede 
1904 - ?  Chr. Christensen, Hestlund 
I.h.f. i 1915 Poul Poulsen, Rønkilde 
1920 – 1937: Niels Ingv. Nielsen, Julianehede 
1937 – 1942: Oluf Frøund, Julianehede 
1942 – 1969: Johs. Vestergaard, Bodholt 
1967 – 1973:  Knud Jensen, Julianehede 
Eftersom mejeriet blev større og større måtte flere og flere være be-
skæftiget. Flere mejerister blev ansat foruden mejeribestyreren som 
også selv skulle være uddannet mejerist. En overgang var der tre ud-
dannede mejerister og to lærlinge og flere andre medhjælpere.  
 

 Bording Andelsmejeris 75 års jubi-
læum i 1963.   
På billedet ses mælkekusk Anton 
Petersen med hans to norbakker 
heste. Han er netop kåret for at ha-
ve den flotteste udsmykkede mælke-
vogn. Det var han meget stolt over.  
Anton Petersen vedblev at køre 
mælk med heste på ”Kratruten” 

helt frem til mælkekuskordningen stoppede i november 1969. 
Hvor er billedet taget? 



Slutning. 
Andelsbevægelsen inden for mejeribrug blev meget hurtig en succes. 
Fra et andelsmejeri i 1882 til 711 andelsmejerier i 1890. Alene sam-
me år som Bording Andelsmejeri startede, begyndte 243 andre meje-
rier. Antallet af andelsmejerier toppede i 1940erne. I 1945 var der 
1650 andelsmejerier.  
Men udviklingen i både landbrugs- og mejeridriften overhalede ef-
terhånden tankerne bag andelsbevægelsen. De mange små kunne ik-
ke overleve i konkurrencen med stordrift. Jo større jo billigere. Der-
for besluttedes det at nedlægge Bording Andelsmejeri i 1973. Mange 
andre mejerier blev også nedlagt. I Bording andelsmejeris jubilæ-
umsår 1963 var der således kun 904 andelsmejerier tilbage.  
Mælken fra Bording blev i stedet leveret til Herningegnens Mejeri-
selskab.  Flere mejerifusioner kom til og i dag leveres mælken til Ar-
la Foods amba, som er en del af en nordisk koncern. Ca. 90 % af 
mælkeomsætningen leveres i dag til Arla Foods. Tilbage er så nogle 
små andelsmejerier og private mejerier – ca. 35.   
 
 
Mejeriet som det så ud i 1973. 
Tomt og forladt. 
Et par år senere blev det raget 
ned og gav plads til parkerings-
plads. – Smørhullet. 
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