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Mejerierne i Nordsjælland

AF E .  TØNDER ANDERSEN OG SØREN FR ANDSEN

Artiklen fortæller historien om, hvordan bøn-

derne i Nordsjælland fra 1880`erne fik indført 

en industriel produktion af mælkeprodukter. 

Tidligere havde de enkelte gårde stået for 

behandlingen af mælken, men afgørende ny 

teknik og andelstanken blev faktorer, der kom 

til at betyde et gennembrud ved oprettelsen 

af andelsmejerier. Det medførte en ny tan-

kegang omkring kvalitet og hygiejne, der var 

med til at føre landbruget i Danmark ind i den 

nye tid. 

Artiklen skaber overblik over mejerierne i 

Nordsjælland, hvor Græsted Andelsmejeri an-

vendes som eksempel på en lokal udvikling 

på et af landsdelens største mejerier.

Indledning
De nordsjællandske bønder og husmænd opleve-

de i 1800-tallet, som andre landbrugere i Danmark, 

store ændringer. Fra udskiftningstiden i slutningen 

af 1700-tallet med foldudbytter på 3-4 skete en 

udvikling, der gennem dræning, mergling, bedre 

redskaber og indførelse af nye driftsformer, satte 

landbrugerne i stand til at øge kornproduktionen 

betydeligt. Det blev samtidig tiden, hvor den nye 

selvstændige landmand, der havde sluppet fælles-

skabets arbejdsform, fik frie hænder til at indføre 

de metoder i driften, som den enkelte anså for de 

bedste. Et større udsyn til verden gennem kontakt 

til de voksende stationsbyer og spredningen af 

handelsvirksomhed på landet efter næringsloven i 

1857, gav også øgede muligheder for at få impulser 

og nye indtryk, der kunne være til gavn for folke-

oplysningen. Her spillede højskolerne og fremkom-

sten af aviser også en stor rolle. 

Kornprisen svingede noget i første halvdel af 

1800-tallet. I perioden 1850 til starten af 1870´erne 

var priserne høje og landbrugerne fandt sig godt til-

pas ved situationen, men fra slutningen af 70`erne 

og frem mod år 1900 faldt priserne markant. År-

sagen var den globale udvikling i korndyrkningen, 

hvor store mængder af kornprodukter fra Øster-

sø-landene, Australien og Argentina, men først og 

fremmest Nordamerika oversvømmede de euro-

pæiske markeder. En forudsætning for udviklingen 

var de bedre transportmuligheder, hvor jernbaner 

og efterhånden også dampskibe let og billigt kunne 

transportere kornet fra de nyopdyrkede amerikan-

ske prærier til Europa.

De fleste af vore nabolande søgte at indføre 

toldmure for at dæmme op for indførslen af bil-

ligt korn. Herhjemme valgte vi i stedet at opkøbe 

det udenlandske korn til foder i husdyravlen, hvor 

priserne ikke havde vist faldende tendens. Dette 

medførte driftsomlægninger med store nye arealer 

til dyrkning af rodfrugter til støtte for vinterfodrin-

gen og mælkeproduktionen. Til dette formål blev 

inddraget mange brakarealer. Det større kvæghold 
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gav samtidig mere gødning, der udover kunstgød-

ningen var med til at øge foldudbyttet i kornavlen.

Mælkens behandling i ældre tid
Som hidtil var bønderne efter udskiftningen hen-

vist til selv at bearbejde mælken til smør og ost. 

På mælkehylden i dagligstuen stod mælkefadene 

i dagevis og trak fløde, men kvaliteten var ofte for 

ringe, bl.a. fordi der gik for lang tid, før der var nok 

fløde til en kærning. Dunster i stuen kunne også 

give afsmag, samtidig med at hygiejnen ikke var 

den bedste. Ikke underligt at historier om hekseri 

var almindelige som forklaring på, at fløden ikke vil-

le samle sig til smør i kærnen.

Centrifugen til mejeribrug
Med satsningen på kvægavl og mælkeprodukter i 

slutningen af 1800-tallet var det vigtigt at øge kva-

liteten og effektiviteten, så man kunne gå ind på 

det europæiske marked, hvor England var hovedaf-

tageren. Der havde fra midten af 1800-tallet været 

bestræbelser på at forbedre mejeriteknikken, men 

afgørende for udviklingen blev centrifugen til me-

jeribrug. Siden 1864 var der i Tyskland gjort forsøg 

med anvendelse af centrifugalkraften til skumning af 

mælk, og 1872 gjorde professor V. Storch i Ugeskrift 

for Landmænd opmærksom på sagen. I 1874 blev 

Lars Nielsen ansat som konstruktør på Maglekilde 

Maskinfabrik i Roskilde. På det tidspunkt eksperi-

menterede flere danskere med centrifuger. I 1878 

tog Lars Nielsen sagen op. Det skete på opfordring 

Dagligstuen fra Frilands-

museets gård fra  

Pebringe på Stevns. 

Under loftet står mælke-

fadene på en hylde.
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af en mejerikonsulent Johansen, som var inspireret 

af udviklingen i Tyskland. Samme år lykkedes det for 

Lars Nielsen at gøre den afgørende opfindelse, der 

gjorde centrifugen kontinuerlig med stadig tilgang af 

sødmælk og stadig afgang af skummetmælk og flø-

de. Centrifugeringen gav samtidig op til 40 % mere 

fløde, end den traditionelle skumning fra toppen af 

mælken havde givet. Ved hjælp af centrifugen kunne 

man også opnå en bedre smag, en bedre hygiejne 

og en ensartet smørkvalitet. 

Fabrikationen af Maglekildecentrifugen kom 

i gang, og efterspørgslen steg hurtigt. Det var en 

gennemgribende forandring af mejeriteknikken, 

der gav genlyd ude i den store verden. I 1881 blev 

patentet solgt til Burmeister & Wain, der yderligere 

forbedrede centrifugen, som i andelsmejeriernes 

gennembrudsår i 1880’erne var helt dominerende. 

Allerede i 1885 var der mere end 1300 Maglekilde-

centrifuger i brug på danske mejerier.

Fællesmejerier og andelsmejerier
Herregårdene havde allerede et stykke tid leveret 

smør af en rimelig kvalitet, der blev fremstillet af 

professionelle mejersker med baggrund i gårdenes 

store kvægbesætninger. 

Udviklingen af centrifugen og de nye muligheder 

den gav, fik mejerikyndige forretningsfolk til at op-

rette fællesmejerier, hvor der var een ejer, som stod 

for financieringen og drev mejeriet som sin egen 

private forretning. Ejeren indgik aftaler med bønder 

i mejeriets nærhed om levering af mælk. I mange 

tilfælde viste det sig dog at være for kapitalkrævende 

i det lange løb, når de store investeringer i bygning-

er og maskiner ikke gav det forventede afkast, når 

der også skulle afsættes midler til vedligeholdelse. 

Samtidig var der ofte problemer for ejeren med at få 

mælk af den rette kvalitet, og skulle man hente den 

langvejs fra, blev transportudgifterne for store. En-

delig var der udnyttelsen af skummetmælken, som 

mest oplagt blev anvendt til osteproduktion, men for 

store lagre måtte til sidst sælges til dårlige priser. Fle-

re fællesmejerier måtte derfor lukke.

På andelsbasis havde brugsforeninger siden 

1866 set dagens lys i hele landet, hvor medlem-

merne hæftede solidarisk for driftsudgifterne, 

mens overskuddet blev fordelt mellem andelsha-

verne. Andelstanken blev også grundlaget for de 

ændringer, der var nødvendige ved behandlingen 

af de øgede mælkemængder efter omlægningen 

til større kvægavl i landbruget. Det krævede store 

kvalitetsmejerier med faste leverandører i et om-

fang, der kunne sikre forrentning af lån til bygning-

er og indkøb af dyre maskiner, samtidig med at 

overskuddet til andelshaverne var tilfredsstillende. 

Driftsformen var god, fordi store som små produ-

center gennem andelsprincippet kunne få det mak-

simale ud af deres mælk.

Maglekilde-centrifuge på 

Hjedding Mejerimuseum 

i Vestjylland, (Museet for 

Varde By og Omegn). 

Mælken hældes i karret 

til højre. Den løber gen- 

nem vinkelrøret med 

taphanen ned i centrifu-

gen. Under centrifuge- 

ringen adskilles den fedt- 

holdige del af mælken fra  

restproduktet skummet- 

mælk. Fedtmolekylerne 

har en mindre massefyl-

de end resten af mæl-

ken, således at fløden 

og skummetmælken 

under centrifugeringen 

kommer til at stå i to for- 

skellige lodrette lag. I 

centrifugens venstre side 

ses de to rør, hvorfra fløde 

og skummetmælk blev 

aftappet. Foto: Dansk 

Landbrugsmuseum.
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I 1882 oprettedes det første andelsmejeri i Hjed-

ding i Vestjylland, og i de følgende år bredte de nye 

mejerier sig som en steppebrand over hele landet. 

I året 1888 blev der alene oprettet 244, og i løbet 

af år 1900 rundede tallet i alt 1000. 

Mejerierne i Frederiksborg Amt
Kajerød Mejeri og Flødefabrik (fællesmejeri) opret-

tet 1866 og Grønnegade Fællesmejeri i Hørsholm 

fra 1876 er de tidligste mejerier i amtet, vi kender 

til. Det første andelsmejeri var Borup i Skævinge 

oprettet 1885.

Kendskabet til andelsmejerierne fik man fra land-

boforeningerne, aviserne og ved offentlige møder 

arrangeret gennem personlige kontakter i land-

bokredse. Eksempelvis afholdtes 7. marts 1888 

møde i forsamlingshuset i Blistrup Sogn, hvor me-

jerist Jensen og gårdejer Laurits Ludvigsen fortalte 

om de erfaringer, man havde med andelsmejeriet i 

Grevinge i Odsherred (Frederiksborg Amts Avis 13. 

marts 1888). Der var stor spørgelyst i forsamlin-

gen, og mødet endte med, at der blev nedsat et 

udvalg til virke for sagens fremme ved indtegning 

af køer i sognets byer og de nærmeste dele af de 

tilgrænsende sogne. Det blev anbefalet, at mindst 

400 køer skulle indtegnes, før mejeriets drift i før-

ste omgang var sikret. Blistrup Andelsmejeri var et 

af de otte andelsmejerier, der oprettedes i Frede-

riksborg Amt 1888.

I begyndelsen af april 1888 havde Hornsher-

red Landboforening generalforsamling, men som 

optakt holdt mejerikonsulent Bøggild et foredrag 

om andelsmejerier (Frederiksborg Amts Avis 10. 

april 1888). På mødet blev givet en række gode 

råd til eftertanke, før et mejeri kunne oprettes: Få 

så mange som muligt med i mejeriets nærmeste 

omegn, så transportudgifterne ikke bliver for sto-

re. Få mænd, der bor i udkanten af distriktet, til at 

køre mælken, så transporten sker billigst muligt på 

grund af kortere vejlængde. Mejeriet skal ligge et 

sted med gode vejforbindelser. Vigtigt med tilgang 

til godt og rigeligt vand, så en stor grad af renlighed 

kan opretholdes. God luft i mejeriet ved hyppigt at 

rense afløbene. Mejeriet må ikke ligge i en lands-

by, hvor naboernes møddinger kan give dunster. 

Driftskapitalen skal være så stor, at der kan købes 

maskiner, som kan centrifugere mælken på 4-6 

timer, så mejeriet kan spules og renses om efter-

middagen. Ansættelse af god mejerist, der ikke er 

bange for at afvise dårlig mælk fra andelshaverne.

Frem til 1904 blev der i Frederiksborg Amt i alt 

oprettet 28 andelsmejerier (se kortet). Først fra 

1930 har vi oplysninger om, hvor store mejerierne 

var. På dette tidspunkt havde 19 af dem mellem 

1000 og 1800 indtegnede køer, mens de reste-

rende 9 lå fra 450 til 990. Andelshavernes antal 

vekslede fra 79 til 320. 

Som det ses af kortet fordelte andelsmejerierne 

sig jævnt ud over amtet dog med en tendens til, at 

der ikke blev oprettet så mange i den østlige del af 

Nordsjælland ud mod Øresund. Her ser vi derimod 

en række sent anlagte fællesmejerier. Det ældste 

af disse er Mørdrup oprettet 1905, det yngste 

Hørsholm Mælkeforsyning fra 1921. Deres tilste-

deværelse skyldes måske befolkningsudviklingen 

i bysamfundene langs jernbanen til Helsingør og 

den rekreative udnyttelse af området med mange 

gæster i sommersæsonen. Andelsmejerierne kun-

ne tilsyneladende ikke på sigt dække efterspørgs-

len på mælkeprodukter i dette område. En lignen-

de situation ser vi på Sjællands nordkyst, hvor der i 

perioden 1914 til 1924 blev anlagt fællesmejerier i 

Gilleleje, Dronningmølle og Hornbæk.

De store byer havde en særlig forsyningssitua-
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tion. Det er derfor ikke overraskende, at der i og 

omkring Frederiksværk, Frederikssund, Hillerød 

og Helsingør omkring 1900 og de følgende årti-

er opstod en række fællesmejerier, der traf aftaler 

med omegnens bønder om levering af mælk for 

at dække den stigende efterspørgsel i forbindelse 

med byernes vækst. I opgørelsen fra 1930 veksle-

de leverandørernes antal på fællesmejerierne fra 

ganske få til 85. Koholdet på disse fællesmejerier lå 

i 11 tilfælde under 100, i 5 tilfælde mellem 100 og 

200, mens 16 af mejerierne havde fra 200 til 1210 

indskrevne køer. 

Græsted Andelsmejeri
Som eksempel på et af de store andelsmejerier 

i Nordsjælland skal vi se nærmere på mejeriet i 

Græsted. Inden mejeriets start havde foregangs-

mændene udført et stort arbejde med at samle 

gårdmænd, parcellister på de udstykkede småbrug 

og andre interesserede fra Græsted og omegn til 

orienterende møder. De agiterede for at få tilsagn 

fra så mange som muligt, der ville følge med ind 

i den nye tid og blive andelshavere - en ny og ret 

ukendt betegnelse for de fleste. 

Et udvalg blev dannet med gårdejer L. Petersen, 

Pibemosegård som formand. Udvalget var bl.a. 

på Lolland for at se på mejerier og for at købe en 

dampmaskine i Maribo. Noget af det første, der 

skulle ske, var udarbejdelsen af vedtægter. Land-

brugsorganisationerne var hjælpsomme, men også 

Frederiksborg Amts Avis gjorde sit til at informe-

re bønderne om, hvordan sagen kunne gribes an. 

Den 21. og 22. marts 1888 bragte avisen en møn-

stervedtægt, der efter behov kunne tilpasses de lo-

kale forhold. Det er tydeligt, at initiativtagerne bag 

andelsmejeriet i Græsted benyttede dette forslag 

som udgangspunkt for arbejdet. 
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1 Bastbro Andelsmejeri, Stenløse, 1890 
2 Andelsmejeriet Baunedal, Lynge, 1891 
3 Birkerød Mælkeforsyning, 1911 
4 Blidstrup Andelsmejeri, 1888 
5 Borup Andelsmejeri, Freerslev pr. Skævinge, 1885 
6 Centralmejeriet, Frederiksværk, 1917 
7 Centralmejeriet, Helsingør, 1921 
8 Centralmejeriet, Hillerød, 1916 
9 Andelsmejeriet Damvad, Ganløse pr. Måløv, 1890 
10 Dronningmølle Mejeri, 1924 
11 Andelsmejeriet Egholm, Skævinge, 1889 
12 Ejlstrup Mejeri, 1903 
13 Espergærde Mejeri, 1922 
14 Farum Mejeri, 1899 
15 Ferslev-Vellerup Andelsmejeri, Vejleby pr. Skibby, 1889  
16 Fredensborg Mejeri, 1918 
17 Frederikssund Mejeri, 1894 
18 Frederikssund Mælkeforsyning, 1927 
19 Gilleleje Fællesmejeri, 1914 
20 Andelsmejeriet Godthaab, Frederiksværk, 1894 
21 Græsted Andelsmejeri, 1888 
22 Grønnegade Fællesmejeri, Hørsholm, 1876 
23 Halsnæs Andelsmejeri, Hald pr. Dyssekilde, 1890 
24 Harløse Mønstermejeri, 1913 
25 Andelsmejeriet Havreholm, 1889 
26 Helsinge Mejeri, 1911 
27 Helsingør Mælkeforsyning, 1880 
28 Hillerød Mejeri, 1919 
29 Hjørlunde Andelsmejeri, 1888 
30 Hornbæk Mejeri, 1918 
31 Hornbæk Mælkeforsyning, 1923  

32 Horns Herred Andelsmejeri, Dalby, 1888 
33 Hundested Mejeri, 1914 
34 Hørsholm Mælkekompagni, 1918 
35 Hørsholm Mælkeforsyning, 1921 
36 Kajerød Mejeri og Flødefabrik, 1866 
37 Andelsmejeriet Kildebæk, Ølsted, 1890 
38 Andelsmejeriet Kildevæld, Helsinge, 1888 
39 Klostermosegaard Mejeri, Helsingør, 1896 
40 Knardrup Mejeri, Ganløse, 1924 
41 Krogerup Herregaardsmejeri, Humlebæk, 1910 
42 Andelsmejeriet Langager, Ølstykke, 1888 
43 Mejeriet Lerbæk, Esbønderup, 1906 
44 Lillerød Mejeri, Allerød pr. Lillerød, 1912 
45 Maglehøj Andelsmejeri, Frederikssund, 1889 
46 Mørdrup Mejeri, Espergærde, 1905 
47 Ourø Andelsmejeri, 1891 
48 Mejeriet Pasteur, Hillerød, 1900 
49 Mejeriet Perfect, Helsingør, 1920 
50 Andelsmejeriet Sct. Olavs Kilde, Skuldelev pr. Skibby, 1895 
51 Sigerslev Andelsmejeri, Sigerslevvester pr. Frederikssund, 1888 
52 Skibby Andelsmejeri, 1904 
53 Andelsmejeriet Skoven, Kulhuse, 1892 
54 Andelsmejeriet Skærød, 1891 
55 Aktieselskabet Slangerup Mejeri, 1910 
56 Søborg Andelsmejeri, 1889 
57 Andelsmejeriet Søholm, Langstrup pr. Fredensborg, 1903 
58 Tikøb Fællesmejeri, 1896 
59 Mejeriet Toft, Karlebo, 1892 
60 Viksø Mejeri, 1915 
61 Andelsmejeriet Ørekilde, Askemose ved Ørby, 1888 

Mejerier i Frederiksborg Amt 1930 med oprettelsesår. Kilde: Dansk Mejeristat 1931.   

Andelsmejeri Fællesmejeri Herregårdsmejeri
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Den 28. marts valgte Interessentskabet Græsted 

Andelsmejeri sin første bestyrelse, der fik følgende 

sammensætning:

Gdr. R. Nielsen, Fredbogård (fm.)

Gdr. L. Petersen, Pibemosegård (kass.)

Gdr. Chr. Andersen, Stokkerup

Parcell. Hans Andersen, Vokstrup

Gdr. Lars Nielsen, Hemmingstrup. 

Straks efter gik man i gang med udarbejdelsen af 

vedtægter for det nye mejeri. De gengives i uddrag 

i faktaboksen, fordi de fortæller meget om den tan-

keverden, der lå bag oprettelsen af et andelsmejeri.

Mejeridriften i Græsted
Græsted Andelsmejeri blev sat i drift 2. november 

1888. Det var strenge bestemmelser den selvstæn-

dige landmand skulle acceptere. At det lykkedes at 

gennemføre disse foranstaltninger for at fremme 

mælkekvaliteten tjener landmændene til stor ære. 

De fleste forstod, at andelsdriften var det, der skulle 

til for at imødegå den nye tids udfordringer. 

Men hvordan fungerede hverdagen på Græsted 

Andelsmejeri, og hvordan blev udviklingen op igen-

nem 1900-tallet? Bestyrelsens forhandlingsproto-

koller kaster glimtvis lys over forholdene.  

Mejeribestyreren – en central person
Mejeriets bestyrer var en vigtig person, der havde 

ansvaret for den daglige drift. I årenes løb har Græ-

sted Andelsmejeri haft dygtige og driftige folk på 

posten. Dette understreges ved, at mejeriet i de 

92 år, det eksisterede, kun havde 6 bestyrere. Kri-

stian Samuelsen, der var født i Græsted og havde 

en meget alsidig mejeristuddannelse bag sig, var 

bestyrer i ikke mindre end 32 år fra 1913-1945.

I 1930 havde mejeriet 1700 indskrevne køer, der 

var det tredjestørste antal på et andelsmejeri i Frede-

riksborg Amt. Det gav 5.000.000 kg. indvejet mælk 

i løbet af året 1929-30 og en smørproduktion på 

203.347 kg. Udover bestyrer Kristian Samuelsen, der 

førte regnskabet, bestod personalet af 2 mejerister, 

2 elever og 1 kontrollør. I kildematerialet fra 1930 

nævnes ikke en ekspeditrice, men det var gennem 

årene almindeligt med en kvindelig ansat, der tog sig 

af mejeriets eget udsalg af mejeriprodukter.

Kørsel
År for år udliciteredes transporten af mælkejunger 

fra og til gårdene. Det var lokalkendte kuske, der 

bød på ruterne. Det betød, at hvert produktions-

sted kunne være sikker på, at mælken blev afhentet 

og behandlet forsvarligt og til aftalt tid. Ind imellem 

opstod uenighed, når kuskenes løn for mælkekør-

sel skulle aftales, eller når forhold i deres arbejds-

områder skulle ændres.  I 1931 havde mejeriet 16 

mælkekuske. Kørsel af brænde til mejeriets damp-

maskine og smørrets transport til forretninger blev 

ligeledes udliciteret. 

Hovedbygningen til 

Græsted Andelsmejeri 

ca. 1910. Til højre for 

porten mejeribestyrerens 

bolig. I baggrunden den 

19 meter høje meje-

riskorsten.

106



Love for Interessentskabet ”Græsted Andelsmejeri” 1888

Paragraf 1
Foreningens formål er ved oprettelsen af et andelsmejeri at skaffe 
medlemmer det størst mulige udbytte af deres malkekøer, idet mæl-
ken i fællesskab centrifugeres, og der af fløden tilberedes smør til 
salg, medens der af den skummede mælk kun laves så megen ost, 
som er nødvendig til interessenternes behov, og den øvrige skum-
metmælk, kærnemælk og valle leveres tilbage til interessenterne, der 
derfor betale den omtrentlige værdi.

Paragraf 2
Enhver, der holder malkekøer, kan optages i foreningen imod at betale 
1 kr. i indskud pr. ko, men hvem der optages efter 1ste maj 1888 be-
taler 5 kr. pr. ko, og hvem der optages i første år efter at mejeriet har 
begyndt sin virksomhed 10 kr. pr. ko, senere forhøjes indskuddet ef-
ter generalforsamlingens beslutning. Ethvert medlem har ved enhver 
lejlighed een stemme for hver fire køer han har indtegnet; eksempel. 
En mand med 1-4 køer har 1 stemme og 5-8 køer 2 stemmer osv.

Paragraf 5
Til anlæg af mælkeriet og dettes forsyning med maskiner og inventar 
optager bestyrelsen et lån, så stort som nødvendigt. For dette lån 
garanterer alle interessenterne i forhold til det antal køer, hver enkelt 
har indtegnet. Garantien er bindende til lånet er afbetalt.

Paragraf 7
Bestyrelsen antager en mejerist, der skal forestå mælkeriets drift og 
føre alle bøgerne, med undtagelse af penge-regnskabsbogen og for-
handlingsprotokollen. Mejeristen antager, lønner og koster folkene, 
hvoraf mindst en person skal være så kyndig i mælkerifaget, at ved-
kommende kan forestå smørrets tilberedning og ligeledes må mindst 
en af folkene være fortrolig med maskinernes pasning, hvilke hver dag 
må omhyggelig aftørres og pudses efter endt mejerigerning. Mejeri-
sten lønnes kvartalsvis med en mindre fast løn foruden fri bolig med 
have, lys og brændsel og de til husholdningen fornødne mælkepro-
dukter, og desuden en bestemt andel af den salgspris, som smørret 
opnår ved grosserersocietets topnotering.

Paragraf 13
Enhver interessent er pligtig til at holde sine transportspande fuld-
kommen rene og drage omsorg for, at malkningen udføres propert, at 
al mælken straks sies i transportspandene, uden for kostalden, og at 
disse straks efter malkningen stilles i koldt vand, der i den varme tid 
skal skiftes. … Er spandene ikke propre, eller er mælken syrlig, skal 
mejeristen første gang skriftlig underrette vedkommende interessent 
om manglen. Afhjælpes ikke fejlen straks, skal mejeristen nægte at 
modtage mælken, dersom denne er syrlig eller uren. Og er spandene 
gentagne gange ikke som de skulle være, må vedkommende interes-
sent bøde med 2 kr. pr. ko, han har indtegnet. Det er interessenterne 

forbudt at lave smør og ost af sødmælk til salg, ligesom og at sælge 
nymalket mælk til andre mejerier. Men det er tilladt at beholde mælk 
til eget husbehov og at bortgive eller sælge mælk til småfolk og nabo-
er, som ikke have køer, når interessenterne bevisligt ikke derved søge 
fordel på interessentskabets bekostning. Interessenterne have ret til 
på mælkeriet at afhente smør til egen husholdning til samme pris pr. 
pund, som mælkeriet i øjeblikket får for hovedmængden af smørret.

Paragraf 14
Interessenterne er pligtige at fodre således, at mælken ikke får nogen 
afsmag, hvorved smørrets kvalitet forringes. Kål og toppen af turnips 
og kålrabi må slet ikke gives til malkekøer. Turnips, kålrabi, kartofler, 
rug, vikker og bønner osv. lige som solsikkekager, jordnødskager og 
lignende er ikke absolut forbudt, men når sådanne tvivlsomme foder-
stoffer tages i anvendelse til malkende køer, er vedkommende inte-
ressent pligtig til at underrette mejeristen derom, for at han kan rette 
sin opmærksomhed specielt på vedkommende mælk. Viser mælken 
eller fløden eller smørret deraf afsmag, er det mejeristens pligt skrift-
ligt at advare interessenten, og vedbliver mælken at være mindre god 
og velsmagende, skal mejeristen nægte at modtage den…

Paragraf 15
For at interessenterne kunne få gode og billige foderstoffer, skal be-
styrelsen foranstalte fællesindkøb deraf og varetage udleveringen. Og 
for at have udsigt til altid at have aromatisk smør, er en hver interes-
sent pligtig til af de i fællesskab indkøbte rapskager at modtage så 
mange, at hver malkende ko hele vinteren igennem kan få mindst et 
pund daglig….

Paragraf 16
Det er bestyrelsens og mejeristens ret og pligt, så ofte de finde anled-
ning dertil, at efterse den enkelte interessents stald, foderbeholdnin-
ger, græsmarker, mælkestue osv. …

Paragraf 17
For at ikke smitsom sygdom gennem mælkeriet skal finde udbredelse 
i egnen, og for at interessenterne kunne have mest mulig nytte af den 
skummede mælk, skal denne altid på mælkeriet gøres holdbar ved 
opvarmning. Opstår smitsom sygdom blandt mennesker eller kvæg 
hos en interessent, er det dennes pligt straks at ophøre med at levere 
mælk til mælkeriet, indtil sygdommen er hævet og fornøden desin-
fektion er foretagen. I tilfælde af sygdom på mejeriet, skal mejeristen 
straks foranstalte den syge flyttet fra mejeriet og dette desinficeret. 
Overtrædelser af denne paragrafs bestemmelser, er bestyrelsen be-
rettiget til at straffe med bøder indtil 100 kr. 
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Bronzemedalje og hestenes ve og vel
På generalforsamlingen i 1927 fortæller flere dags-

ordenspunkter på hver sin måde samtidshistorie. 

Det var vigtigt for et mejeri at klare sig godt ved 

landbrugsorganisationernes uvildige bedømmelser. 

Man gjorde sig umage for at opnå rosende omtale, 

medaljer og diplomer. På mødet oplystes, at Græ-

sted-mælken ved indkaldelse til forsøgslaboratoriet 

i det forløbne halvår havde fået prædikatet: ”I bed-

ste trediedel” - hver gang!

Et andet dagsordenspunkt drejede sig om heste-

nes ve og vel. I den tid var brugen af arbejdsheste 

grundlag for arbejdet i mark- og skovbrug, samt 

hovedtrækkraft ved al tung transport. Da Gribskov-

banen blev anlagt fra Hillerød til Græsted i 1880, 

fik det naturligvis stor betydning for transport og 

udvikling lokalt, men det var hestene, som stadig 

trak det store læs for mejeriet. Først langt senere 

afløstes de generelt af lastbilernes hestekræfter. 

Formanden meddelte, at man i stedet for at rette 

op på nogle mangler havde besluttet at foretage 

en total tidssvarende ombygning af stalden. Iføl-

ge vedtægterne skulle mejeriet besørge mælkens 

transport til og fra mejeriet.

Påbud om sygdomsbekæmpelse 
Bestyrelsen var gennem årene opmærksom på, at 

kvægbesætningerne skulle undersøges med hen-

blik på bekæmpelse af tuberkulose og at prøver-

ne skulle være tvungne. Det var vigtigt med fælles 

fodslag i denne sag. Med års mellemrum opstod 

Mejeribestyrer A. A. Kjel-

lerup 1906 i skummesa-

len. Kjellerup står med 

hånden på tilløbsrøret 

til de tre Alfa-Laval cen-

trifuger, der skummede 

fløden fra. Tilløbsrøret 

udgår fra en forvarmer 

med omrører. Længst til 

højre anes den indven-

dige perron med indvej-

ningsvægt og mælkekar. 

Kjellerup var bestyrer på 

Græsted Mejeri fra 1905 

til 1913 og udgav i 1910 

en ”Praktisk Haandbog 

for Mælkeri-elever”, der 

fik stor betydning for op-

læringen i mejeristfaget. 

Personalet på Græsted 

Mejeri 1910.
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epidemier med den frygtede sygdom, Mund- og 

Klovsyge. Det var svære tider, når gårdens køer og 

kalve blev smittet. Det medførte store tab. De ram-

te ejendomme blev isoleret og samkvem mellem 

den store personkreds af familie, venner m.fl. blev 

en umulighed.

Dårlige betalere
Ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger blev 

forelagt tvister med aftagere af mejeriprodukter. 

Oftest fandt man en fornuftig aftale uden retsin-

stansers medvirken. Med i mejeriets store berø-

ringsflade var en række mælke- og smørhandlere 

i København. I september 1929 kom en sag mod 

en smørhandler op på et bestyrelsesmøde. I pro-

tokollen står:

”Smørhandler Kaj Andersen, København var ef-

ter opfordring mødt for at forhandle om hans gæld 

til mejeriet. Det vedtoges, at Kaj Andersen skal af-

drage på sin gæld på den måde, at han i fremti-

den skal betale 17 øre pr. kg. over noteringen, og 

betalingen for sidste uges smør skal være indgået 

inden mejeriet sender smør i den næste uge. Kaj 

Andersen skal give skadesløst-brev til mejeriet som 

pant i hans bo. Bestyrelsen tilbyder Kaj Andersen 

akkord, således at mejeriet giver saldokvittering for 

hele Kaj Andersens gæld til mejeriet, dersom han 

kan betale halvdelen kontant. Dette tilbud vedstår 

den nuværende bestyrelse til hvilken som helst tid. 

Prisforhøjelsen til 17 øre tager sin Begyndelse 1st. 

november.”

Bestyrelsen viste med denne aftale stor imøde-

kommenhed overfor Kaj Andersen.

Nye udfordringer og et nyt mejeri
I 1930 var mejeriet udstyret med dampmaskine 

og kedel, en indvejningsvægt, en udvejningsvægt, 

en smørvægt, en kølemaskine, en kærne, en flø-

depasteur, et regenerationsapparat og et alumi-

niums-basin til syrning af fløde. Få år efter måtte 

man se i øjnene, at de daværende maskiner ikke 

levede op til de nye krav til driften. Anskaffelsen 

af mere effektivt og større maskinel ville imidlertid 

give pladsmangel.

I foråret 1935 havde bestyrelsen og mejeribe-

Personale 1906 ved 

afvejning og pakning 

af det færdige smør. 

Den kvindelige mejerist 

står ved et smørælte-

bord. Det færdige smør 

afvejes på en smørba-

lancevægt ved trappen. 

Den mandlige mejerist 

banker smørret sammen 

med en smørstøder, så 

der ikke kommer luft i 

dritlerne.  Bemærk ”Lu-

rmærket” med Danish 

Butter, der blev påbudt 

ved lov 1906 som kvali-

tetsmærke. 

Mejerikomplekset Græsted Stationsvej 92 med hoved-

bygningen set fra gården. 
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styrer Samuelsen et forslag klar til ombygning af 

mejeriet, der blev vedtaget på generalforsamlingen 

i oktober. Et forslag om at få belyst mulighederne 

for at bygge et nyt mejeri kom imidlertid også på 

bordet! Nu gik det i fuld enighed stærkt.

På en ekstraordinær generalforsamling 29. febru-

ar 1936 blev det besluttet at bygge et nyt mejeri. 

Ved håndsoprækning var der kun et lille flertal. På 

grund af den lille forskel forlangtes skriftlig afstem-

ning. Det resulterede i et stort flertal for byggeriet. 

Der forelå 2 tilbud til byggeriet:

1) Fabrikant Højer, Roskilde – det lød på 132.365 kr.

2)  Mejeriernes Maskinfabrik – det lød på 146.000 kr.

Begge var dog uden grund og bestyrerbolig.

Den 3. marts forhandlede bestyrelsen med C. Pe-

tersen om køb af villa ”Iris” nabo til den grund, man 

ville erhverve på Græsted Stationsvej. Overdragel-

sen fandt sted med det samme. C. Petersen fik lov 

til at blive boende indtil 1. oktober 1936, og han var 

indforstået med, at håndværkere med det samme 

kunne gå i gang, selvom han boede i huset.

Den 11. marts var bestyrelsen igen samlet, den-

ne gang ved Ravnstrupgård. Her købte man af K. 

Rasmussen en byggegrund på 5000 m², der lå ved 

siden af villa ”Iris”. Prisen pr. m² var 1 kr.

Man besluttede sig for fabrikant Højers tilbud 

dog med den tilføjelse, at bygningen blev gjort 1 

m bredere, det ville give rigelig plads til en skum-

mehal. Det gamle mejeri blev solgt til fabrikant Ja-

cobsen, der omdannede stedet til det legendariske 

”Græsted Most”.

Rejsegildet på det nye mejeri blev holdt den 24. 

september 1936 med de obligatoriske taler, taksi-

gelser og ønsker for fremtiden. Man sang nogle san-

ge og Emil Petersens orkester underholdt. Formand 

Rasmus Fredbo Nielsens notat i protokollen var kort 

og klart: ”400 mennesker deltog i den vellykkede 

fest”. Indvielsen fandt sted den 3. juni 1937. Der 

var stor tilfredshed med det nye mejeri. Endnu en 

gang spillede orkestret for 400 feststemte gæster.

Sammenslutning
I tidens løb har der været gnidninger mellem me-

jerierne i den nordligste del af Sjælland om pro-

duktsalg i det nære samfund, men man var godt 

klar over, at mange ting krævede samarbejde. 1961 

blev et skelsættende år, da mejerierne i Blistrup, 

Kusk med mælkejunger 

på vognen 1935. 

Bronzemedalje med 

påskriften ”Anerkendelse 

for smør 1927, Den pro-

vinsielle Mejeriudstilling”.
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Græsted og Søborg blev samlet i Mejeriet Nordky-

sten med hjemsted i Græsted. Bestyrer blev Knud 

Jensen, der kom fra Blistrup Andelsmejeri. Nordky-

sten ophørte som selvstændigt mejeri i 1971, hvor 

Øernes Mejeriselskab købte mejeriet og nedlagde 

driften. Bygningerne blev frem til 1982 anvendt 

som depot for de mejeriprodukter, der skulle forde-

les til aftagere i Nordsjælland. Bygningerne er i dag 

indrettet til boligformål.

Afslutning
Det gamle Græsted Andelsmejeris hovedbygning 

kan stadig ses på Græsted Stationsvej 92. (Se foto 

på næste side). Midt i facaden anes den nu tilmu-

rede port. Den var i flere generationer indkørsel 

til et velfungerende travlt produktionssted. Heste-

tramp og vognrumlen blandet med maskinstøj blev 

bindeled mellem land og by. Netop foran denne 

bygning kan vi forestille os pionerernes stolthed, da 

mejeriet med den høje skorsten stod færdig. Det 

var et symbol på egnens sammenhold og samar-

bejde. I fællesskab med andre mejerier i Nordsjæl-

land der skød op samtidig, gav det et signal om, at 

man var parat til at gøre en indsats i den nye tid, 

Aage Jensen, Frøsig Thøstesen og Edmund Christensen i skummesalen foran to Titan 

centrifuger, hvoraf den ene blev anskaffet i 1922. På den indvendige perron til højre 

ses pulten med indvejningsbogen og indvejningsvægten. Frøsig Thøstesen blev i 1945 

mejeribestyrer, et job han havde frem til 1961. 

Det nye Græsted Andelsmejeri på Græsted Stationsvej 19 ca. 1950. Bemærk Mejeri 

Udsalget på hjørnet. Foto: Espenhein Gilleleje, Gribskov Stads og Lokalarkiv. 
Græsted Andelsmejeri med bestyrerbolig og Ravnstrup-

gård i baggrunden ca. 1950. 
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der skulle skaffe Danmark øget konkurrenceevne 

og anseelse i de lande, vi eksporterede landbrugs-

varer til.

Læs mere
Arkivalier og fotos på Gribskov Stads- og Lokalarkiv.

Bjørn, Claus (red.): Dansk mejeribrug 1882-2000, 

udg. af De danske Mejeriers Fællesorganisation 

1982. Ellbrecht, G: Danske Mejerier, Haandbog 

for mejeribruget i Danmark, samlet og bearbej-

det af Selskabet til udgivelse af nationale Ha-

andbøger 1915.

Ellbrecht, G: Dansk mejeristat redigeret af, udgivet 

af Selskabet ”Vort Samfund”, Khb. 1931.

Tak til museumsinspektør Jens Aage Søndergaard, 

Dansk Landbrugsmuseum for beskrivelse af fo-

tos fra Græsted Andelsmejeri samt for anden 

faglig hjælp.

Mælkekusk foran mejeriet efter salgstur i byen ca. 1950. 

Øernes Mejeriselskab besluttede i 1979 at sprænge skorstenen fra Mejeriet Nordkysten
Hovedbygningen til Græsted Andelsmejeri opført 1888.  

Foto sommeren 2015.
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