
  
Andelsmejeriet i Bording 1.del  
Først var der ingenting. – før 1876. 
Så kom jernbanen. En holdeplads kom til syd for Bodholt. 
Dernæst kom købmanden – J. C. Nielsen også kaldet Christian Nei-
gaard. – i 1887. Han var en fremsynet mand. Han fulgte med i tiden. 
Han så og vidste, hvad der var i vækst. 
Togets holdeplads blev ophøjet til station. - Nu kunne alting ske. 
I flere år havde landbruget været i stor vækst. Især de store gårdejere 
havde meget vækst. Det kneb lidt mere for de små landmænd. Men 
tanken om at flere små landmænd kunne gå sammen havde slået rod. 
”Mange bække små, gør en stor å.” Ideen var, at mange små bønder 
gik sammen om at gøre det, som en gårdmand selv kunne. Andels-
bevægelsen kaldte man det. Det skulle senere vise sig at blive ganske 
revolutionerende.  
 

Det første Andelsmejeri så dagens lys i Hjedding i 1882.  
I Bodholt og omegn var der kun få større gårde, men mange små 
husbrug.  J.C. Nielsen og mange andre så straks, hvad der var brug 
for. De slog meget til lyd for, at bønderne skulle gå sammen og byg-
ge deres egen sted at bearbejde deres mælk. De skulle bygge deres 
eget mejeri. J.C. Nielsen ville gerne forære noget af sin jord til dette 
formål. 
Mange diskussioner foregik. Lærer Højmark  i Bodholt var en af de 
store fortalere for et andelsmejeri. Ud over at være lærer var han og-
så bondemand. Han havde en rimelig stor ejendom på 10 tønderland 
og med 4 køer. 
Lærer Højmark skriver således om det i bogen om stationsbyerne: 
”Folk havde nok hørt og læst om Andelsmejerier, hvordan alle Folks 
Smør skulde kærnes i én Kærne, ja, de var endog trængt ind i Ham-
merum Herred; men at det kunde gaa i det fattige Bording Sogn, det 
nærede man en stor Tvivl om. 



 Flere af de mest fremskuende Mænd lagde sig dog i Selen for Sagen. 
Der blev holdt Møder og snakket frem og tilbage om Tingen, naar 
man syntes, man var nærest ved det, var man pludselig længst fra 
det. Men alt paa Jord faar en Ende, og det fik ogsaa disse Forhand-
linger.” 
I 1886 besluttedes det at bygge et mejeri. 78 andelshavere valgte en 
bestyrelse hvis første formand netop blev lærer Højmark. 
Karl Nielsen, søn af Chr. Nielsen i Over Julianehede, tegnede byg-
ningen og murer Peder Jepsen, Christianshede og tømrer Jakob 
Lunding , Funder forestod byggeriet. 
”Det blev et ret uanseelig bygning med rødstensmur og paptag. Des-
foruden opførtes et par træhuse til stald og brædsel.” (B.O.Jensen-
Klock i Bording Andelsmejeris Jubilæumsskrift 1963). 
9000 kr. kostede byggeri og maskiner. 
Hver af de 78 andelshaver indskød 2 kroner pr ko man havde. Fra 
starten af var der ca. 350 køer. 
Der oprettedes 3 mælkeruter og der lejedes 3 mælkekusker. De fik 
22 ører pr 100 pund mælk.  

Det ældste be-
varede billede 
af Bording 
Stationsby. 
Ca. 1895. 
Billedet er ta-
get fra gården 
”Nedre Bod-

holt,” (Hvor Long John ligger i dag), og taget ned ad Bredgade.  
Skorstenen til det nybyggede mejeri (1888) ses tydeligt. (Der hvor 
Andelskassen lå indtil 2011).  
Endvidere ses yderst til højre Bording Station (1888), og J.C. Niel-
sens Købmandsforretning (Huset med de tre skorstene ved siden af 
stationen.) med tilhørende lagerbygning. (1888) 



 Bag ved igen ses ”Højgaard,” der hvor J.C. Nielsen startede karri-
eren i Bording i 1876. 
Skråt over for Andelsmejeriet ses Gæstgivergården (Hotellet) og til-
hørende hestestald. Hotellet med de fire skorstene blev bygget i 
1894? 
 

Da mejeriet var færdigbygget i 1888, ansatte man en mejerist. Den 
første hed Blume. Han var der kun få måneder. Den næste, Høj-
mark Jensen, var der i 2 år, inden C. S Christensen kom i 1890 og 
var der helt frem til 1927.    
Ifølge Lærer Højmark var han en dygtig mand. Han skriver i 1915: 
”Det er ingen let Sag at tjene saa mange; men Christensen har for-
staaet gennem de mange Aar at sætte sig fast i sin stilling, og de 
mange Diplomer, der pryder Væggene i hans Hjem, vidner om, at 
det af ham lavede Smør har formaaet at hævde sin Plads paa Udstil-
lingen.” 
Bording mejeri var altså kendt for sin smørproduktion. Der var nu 
også meget strenge regler, som skulle overholdes, hvis man ville le-
vere mælk til mejeriet. Jeg vil blot nævne nogle:   
- hver andelshaver har pligt til at fodre sine køer med mindst et 

pund kraftfoder dagligt – Indkøbt af bestyrelsen for mejeriet. 
- Det er forbudt at fodre en ko med mere end to skæpper turnips 

pr dag. 
- Hver andelshaver er forpligtiget til at levere 2000 pund mælk af 

hver ko pr år. 
- Der sker fradrag i mælkepengene, hvis mælkeprocenten ikke 

indeholder mindst 3½ % smørfedt. 
- Hvis man på mejeriet opdager, der uheldigvis er kommet lidt 

vand i mælken koster det 10 kr. pr ko + andre udgifter!! 
- Mælken skal leveres til den tid fastsat af bestyrelsen og mælke-

kusken må ikke opholdes for malkningens skyld. 



- Hvis rensning af transportspande mv misligholdes kan man ikke 
levere mælk. 

- Mælk fra syge køer må ikke leveres ligesom mælken  de første 
tre dage efter kælvning heller ikke må leveres. 

- 3 mænd på hver mælkerute skal påse at reglerne overholdes. 
- Andelshaver må ikke sælge mælk andre steder end til mejeriet. 

(Kræves ellers godkendelse af bestyrelsen). 
 
Der stilledes store krav til andelshaverne. Og til mælken der blev le-
veret. Det var nok også nødvendigt for at det skulle blive godt. 
 

 
Billede af 
Bording 
Andelsme-
jeri fra før 
1906. 
Transport-
spande på 
stivvogn. 
Hestene er 
i stalden. 
 

Hvem er personerne? 
I begyndelsen var der tre mælkeruter. Senere måtte andelshaverne 
selv transportere deres mælk. Nogle gik sammen og skiftedes til at 
køre andre bar mælken til mejeriet f.eks. Søren Spillemand Enge-
svangshus. Han bar sin transportspand (60 eller 80 pund?) på ryg-
gen hver dag i flere år. 
Mejeriet ser slidt og rodet ud. Er det mon lige før nedrivning i 1909? 
 



Lærer Højmark skrev i Herning Folkeblad kort efter opstart af meje-
riet, at det tegnede til at blive en succes. Og det blev det.  Selvom det 
krævede meget samarbejde bønderne imellem, kom mange nye an-
delshavere til. – en del skærmydsler opstod da også ind imellem. En 
bondemand ville ikke have, mælkekusken kørte den vej, han var på-
lagt af bestyrelsen. En anden kusk ville ikke hente mælken helt nede 
ved en bestemt gård osv. Den valgte bestyrelse havde altid meget at 
tage stilling til. Desuden var mejeristen også inden for deres referen-
ceområde. Mindst en gang om måneden havde de bestyrelsesmøde. 
Ofte havde de dog bestyrelsesmøde både to og tre gange om måne-
den.  
Men det var en god forretning at være andelshaver.  Hver 14. Dag 
fik andelshaverne afregning for den mælk de havde leveret. Pengene 
var meget kærkommen i en ellers slunken pung. 
Mange flere bønder søgte om at blive medlemmer af Andelsmejeriet.  
Allerede i 1906 var mejeriet blevet for lille og for dårligt. Det blev 
raget ned og et nyt mejeri bygget bagved. Et helt nyt mejeri tegnet af 
samme mand som tegnede det første. Byggeriet og helt nyt og mo-
derne inventar kostede 40.000 kroner. Hvor det gamle mejeri stod, 
blev der bygget bestyrerbolig (Andelskassen). - Ifølge Lærer Høj-
mark var det stationen og mejeriet der fik byen til at vokse.  

Billede af Bred-
gade taget fra 
”Long John” og 
ned mod bane-
overskæringen. 
Ca. 1906. 
Det nye Mejeri 
ses i forgrunden 
til venstre. 

Ligesom den nye bestyrerbolig til mejeristen. 
Møllen til venstre blev bygget i 1896 



 

 
Det nye Bording Andelsmejeri 1906. Det lå, hvor der nu er parke-
ringsplads ved Fakta. 
Bygningen så flot ud med de røde mursten. Og med moderne inven-
tar. Fra nær og fjern kom gæster for at se hvordan et moderne meje-
ri skulle se ud. 
Mon ikke det er den stolte mejeribestyrer Chr. S. Christensen der ses 
i den ene af to døråbninger. Hvem er den anden?  
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