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På Højby mejeri blev maskinerne standset og bygningerne lukket i maj 1987, da 

Mejeriselskabet Danmark ophørte med sin virksomhed i deres afdeling i Højby. 

Næsten 100 år er der gået siden et givtigt samarbejde begyndte blandt egnens bønder. 
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Mejeriets oprettelse og udvikling 

Mange møder er sikkert gået forud, inden der første gang er skrevet i protokollen. Men 

den 16. marts 1888 blev det besluttet at bygge et mejeri, hvis navn blev Højby-Allerup 

Andelsmejeri. – Som bestyrelse blev valgt fra Højby: 

 Kresten Jensen, Aulkær, Højbyvej 15 

 Peder Hansen, Østrupgård, Højbyvej 45 

 Lars Christensen, Fuglekilde, Nr. Lyndelsevej 1 

 Hans Hansen (maltgører), Lindeskovsgyden 50 

 Niels Hansen, Lindegård, Højbyvej 17 

 Jørgen Pedersen, Trunholm, Højbyvej 3 

 Fra Allerup var valgt: 

 Lars Andersen, Allerup Skovgård, Klappen 148 

 Hans Jørgensen, Bøgebjerggård, Allerup Bygade 17 

 Jørgen Christiansen, Danisgård, Allerup Bygade 26 

 

Det var denne bestyrelse, der den 22. april 1888 blev enige om at købe en byggegrund af 

Kresten Jensen, Aulkær beliggende ved landevejen (hovedvej 9) og her bygge det nye 

mejeri. – Købesummen var 400 kr. pr. skp. Land, og grunden var på ¾ skp. Land. 

Byggearbejdet blev liciteret ud og tilbuddene så således ud: 

R.I. Nielsen, Odense   kr. 7.816,- 

H. Jacob Kristensen, Sdr. Nærå  kr. 6.600,- 

H. Pedersen og A. Hansen, Odense  kr. 6.600,- 

Jens Rasmussen, Sdr. Nærå  kr. 6.350,- 

Rs. Hansen, Sødinge   kr. 6.175,- 

Byggearbejdet blev overdraget til Jens Rasmussen, Sdr. Nærå 

 

Der skulle også graves en brønd. Brøndgraver Chresten Jørgensen, Vantinge af gav et 

tilbud, som blev godkendt. – Det lød således: 

6 kr. pr. alen, men skulle det ske, at underlaget viste sig at være af en sådan 

beskaffenhed, at der skulle afstivning til, forpligtigede han sig kun til, at levere fjælde til 4 

alen, ligesom han ej ville påtage sig at skaffe det vand bort, som under gravningen ikke 

kunne fjernes med spade. I ovennævnte betaling var også indbefattet muring af brønden. 
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Arbejdet skulle udføres på egen kost og den fornødne medhjælp skulle anskaffes af 

Chresten Jørgensen. 

Der blev købt kalk fra ”Odense Kalkværk” leveret på Højby station til en pris af 3.12 kr. pr. 

tønde. Der skulle bruges 85 td. – For kørslen fra stationen fik murer Jørgen Madsen, 

Højby mark 10 øre pr. tønde. 

Murstenene må havde været med i byggeprisen, men for kørsel af 24000 mursten fik 

Rasmus Rasmussen, Højby mark 68,40 kr. – De skulle sikkert hentes på stationen. 

Malerarbejdet blev overgivet til maler Rasmus Pedersen, Højby mark til følgende priser: 

 vinduer, dobb. Pr. stk.   0,70 kr. 

 døre       ”         ”     ”   1,10 kr. 

 lofter, kvadrat alen, olieret  0,09 kr. 

 tagværket. malet 2 gange kvd.alen  0,13 kr. 

 porte ”               ”   0,13 kr. 

 de mindre vinduer, pr. stk.  0,60 kr. 

Til vejen omkring mejeriet, som skulle lægges med brosten, skulle Alleruperne levere 

brostenen og Højbyerne køre grus og lægge stenene. 

For 100 kr. blev der af Kresten Jensen, Aulkær, indkøbt ¼ skp. Land, som blev lagt til 

mejeriets have, så skulle mejeristen forpligte sig til at, betale 4,50 kr. årligt for at benytte 

dette jordstykke. 

De første indkøb af maskiner blev foretaget hos Rasmussen og Allerup, Odense. – 

Allerede i 1892 blev der anskaffet en ny og formodentlig større centrifuge. 

Vi har ingen oplysninger om, hvor mange andelshavere mejeriet startede med, men for at 

komme med efter mejeriets start, kostede det 10 kr. pr. ko. – Det var ikke kun landmænd 

der var andelshavere, både væveren, skomageren, mureren og andre håndværkere havde 

i regel 1 ko eller 2. – Der blev stadigt optaget nye andelshavere, men det blev efterhånden 

dyrere. – I 1892 blev Kristian Hansen, Højby mark optaget med 2 køer for 32 kr., som 

skulle afdrages af hans mælkepenge med 3 kr. om måneden. 

Efter hvad vi kan læse i regnskabet, kørte mejeriet økonomisk godt. For i 1993 var 

overskuddet på driften 11.789,65 kr., og der blev som efterbetaling udbetalt til 

andelshaverne 11.812,07 kr. – Selvom vi ikke ved, hvor mange der var om at dele dem, så 

var der dog overskud.  
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I 1894 blev der fra Paasch, Horsens opstillet et pasteuriseringsapparat på det betingelser, 

at ”dersom de ikke var fornøjede” skulle det tages tilbage uden udgifter for mejeriet efter 2 

måneders forløb. – Det var formodentlig ikke ”til fornøjelse”, for 1. maj 1895 blev der 

anskaffet et fra A.B. Bech, København.  

 

 

Telefon var der ikke på mejeriet, men i januar 1899 blev der abonneret på telefonen hos 

dyrlæge Jacobsen, som boede i den nuværende dyrlægebolig , Højbyvej 38. 

Fra 1903 kunne man benytte telefonen hos skomager Pedersen. Centralen, som lå i 

anlægget ud mod landevejen, for 10,- kr. årligt, budpenge iberegnet. Først i 1913 fik 

mejeriet indlagt telefon. 

Da der var kommet en lov af 26. marts 1898 om mælkens opbevaring, blev der anskaffet 2 

nye pasteuriseringsapparater, - en til skummet mælk og en til fløde, og der blev bygget et 

ishus. 

Første billede af personalet på Højby – Allerup Andelsmejeri ca. 1898 

Forest fra venstre ses:  hustru Anne Marie Hansen, og mejeribestyrer Hans Frederik Hansen (kaldet Jørgensen) 

Højby Lokalhistoriske Forening 
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For at få plads til det, blev der købt ¾ skp. Land af Kresten Jensen for 495,- kr. - 

Opførelsen af ishuset kostede 2.670,- kr. 

Andelshaverne blev så på skift pålagt at køre is, som blev hentet i gadekæret ved 

Lindegården, det var der hvor Bihls autoopretning senere lå i mange år. - Isen blev hentet i 

store flager som blev kørt til mejeriets ishus. Der var så kølerum en del af året, hvad man 

gjorde i den varme tid, er ikke oplyst. – Hvis man udeblev eller kom for sent til is kørsel 

skulle der betales 1. kr. i mulkt. – I 1911 blev der indlagt kølemaskine. 

I den gamle vognport, hvor der var indrettet vaskehus, blev der i 1905 indlagt varmerør 

over fra mejeriet, så det var en form for fjernvarme. 

I 1906 blev der lavet en tilbygning til en ny dampkedel samt et badeværelse, og der blev 

indlagt elektrisk lys. – Badeværelset var også til brug for andelshaverne, så man dér 

kunne få sit ugentlige bad, eller hvor tit man syntes at have det nødigt. – Det kostede 20 

øre for et styrtebad med damp, - et karbad 10 øre og et enkelt styrtebad 5 øre. 

Spildevandet fra mejeriet løb direkte ud i jernbanens grøft, men ved en udbedring af 

stenkisten i 1908, fik de dog henstilling om at undgå fedtstoffer, da det virkede stoppende. 

I 1917 fik de tilladelse til at lade spillevandet løbe i banens rensebrønd. Før den tid skete 

der ingen rensning af vandet. – Først i forbindelse med kloakeringen af Højby by i 1937 

kom der ordnede forhold, da der blev anlagt septiktank, som dog slet ikke var nok til at 

opfylde de store krav, der blev stillet til rensning af den store mængde vand, der bruges på 

et mejeri, så der skete store ændringer gennem årene.  

Der blev foretaget indkøb af nye kærner og maskiner efterhånden som produktionen 

voksede. 

 

 

Mælkekusk Jens Pedersen 

kører rundt på sin mælkerute i 

1925 

Højby lokalhistoriske Forening 
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I 1925 blev mejeriet udvidet, så der kunne blive osteri og ostelager, og der blev startet en 

osteproduktion.  – I 1930 blev der købt jord til endnu en udvidelse, hvor bygningerne blev 

forlænget med 1 ½ meter, da der efter flere afstemninger og inspektionsrejser til andre 

mejerier, var indkøbt et syrningsanlæg. – I 1937 var der planer for en ombygning af 

mejeriet, der var især brug for plads til et pakkerum i osteriet, men den ombygning blev 

først realiseret i 1939. 

50 års jubilæum 

Onsdag den 17. august 1938 afholdes 50- års mejerijubilæumsfest. -   Kl. 06.20 ankom de 

første mælkevogne til mejeriet, hvor en række flag og flagguirlander, og en flagroset med 

dato og årstal markerede festligheden. 

 

 

Alle mælkevognene var af kuskene og naboer pyntet meget smukt. Formanden gdr. Karl 

Jensen, Aulkær (søn af mejeriets første formand) modtog mælkekuskene og inviterede 

dem til frokost i mejeriets kontorlokaler kl. 08.30 (menu: koteletter samt koldt bord med øl 

og snaps og kaffe) – kl. 11.00 samledes samtlige bestyrelsesmedlemmer på mejeriet for at 

modtage gratulanter samt mejerikredsens håndværkere, der var skriftligt indbudt. Kl. 11.30 

spistes frokost (samme menu som mælkekuskenes) og her talte mange gratulanter for 

mejeriets bestyrelser og murermester. Kr. Nielsen, Højby overrakte en dirigentklokken fra 

samtlige mejeriets håndværkere. 

Festligt udsmykket mælkekusk vogn ved jubilæet i 1938 - Højby Lokalhistorisk Forening 
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Efter udsendt indbydelseskort samledes alle andelshaverne til middag i Højby 

forsamlingshus kl. 17.00 – Dertil var også indbudt mejeriets forretningsforbindelser og 

personale. 

Den tids standsforskel giver sig tydeligt udslag i protokollen, hvor der f.eks. står, at 

sparekassedirektør Appel og frue er inviteret og mælkehandler Thorvald og hustru. 

Middagen bestod af: flæskesteg, oksesteg, is, kransekage og kaffe, og dertil serveredes øl 

og sodavand, sauterne og madeira efter ønske. Ved hver kuvert var stillet et bæger med 

cigarer og cigaretter. 

Efter spisningen var der besøg på mejeriet kl. 21.00 og derefter dans i forsamlingshuset til 

kl. 01.00  

Den 18. august blev der holdt fest for andelshavernes unge. Der var kaffebord med vin, 

cigarer og cigaretter samt dans til kl. 01.00., hvor der blev serveret is. – Der blev uddelt 

blomsterkurve til alle de andelshavere der var forhindret i at deltage i festen på grund af 

alder eller sygdom. 

5 koge- og køkkenkoner lavede maden og én skaffer plus 12 unge piger, som kom fra 

andelshaverkredsen, sørgede for serveringen. – Omkostningerne til festlighederne beløb 

sig til 2.048,- kr. 

 

 

 

Luftfoto af Højby – Allerup Andelsmejeri fra 1939   - Højby Lokalhistorisk Forening 



8 
 

I 1942 var mejerimaskinerne, efter bestyrer Vangsgaards mening, udslidte, og det ville 

koste omkring 20- til 50 tusind kr. at skifte dem ud. Som et alternativ blev det foreslået at 

sælge mælken til et andet mejeri f.eks. Ejby ved Odense. – Efter mange møder og 

forhandlinger, og endda forslag om bestyrelsens fratræden, blev det dog vedtaget at 

indkøbe nye maskiner, og at mejeriet skulle køre videre. 

Brandene i 1945 

Den 2. august 1945 blev hele overbygningen på kedelhuset og mejeribygningen ødelagt af 

en brand. Idet en gnist fra halmfyret antændte loftet over kedlen. – I december brændte 

tørveskur, kulrum og vognport, da der opstod selvantændelse i et parti brunkul. 

Der skulle så en større restaurering og ombygning til. – På grund af krigen var det 

vanskeligt at få gode materialerne til nybygningen. Der blev stillet forslag om, at optage 

forhandlinger med mejerierne i Birkum eller Ejby om sammenlægning, men samtidig blev 

der indhentet tilbud om bygning af et nyt mejeri i Højby. 

Et helt andet forslag gik ud på at bygge et stort mejeri med en mejerikreds bestående af 

mejerierne Højby-Allerup, Birkum, Tarup og Engholm, Sdr. Nærå. – Det blev med stor 

majoritet vedtaget i Højby, men Engholm forkastede det. Så det nye mejeri blev bygget af 

Højby-Allerup mejeri alene. 

 

 

De sørgelige rester af mejeribygningen efter branden den 2. august 1945 – Højby Lokalhistorisk Arkiv 
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Men ønsket om at fusionerer med andre mejerier var ikke opgivet, og efter flere 

forhandlinger med Ejby og Birkum, blev resultatet, at Birkum Mejeri kom med i Højby-

Allerup andelsmejeri i februar 1948. – Mejeriets navn blev herefter Højby Andelsmejeri. 

Generalforsamlingen skulle nu afholdes i Allerup forsamlingshus. 

 

 

Mælkemængden voksede, så i 1950 blev der brug for mere plads, og der blev foretaget en 

udvidelse af osteriet og lager, og osteriet blev udvidet igen i 1963. 

I 1951 købte mejeriet huset der ligger lige syd for, af slagtermester Knud Aage 

Frederiksen for 28.000,- kr. og i 1952 blev der købt endnu et hus, Svendborgvej 460, af 

snedker Alfred Knudsen for 19.200,- kr. – De blev anvendt som bolig for gifte mejerister. 

Mejerikredsen voksede. – 27. januar 1954 optages Nr. Lyndelse og Dømmestrup mejeri i 

Højby Andelsmejeri. Der blev igen behov for at udvide, så der kunne indrettes gerberrum 

og installeres automatisk smørpakker, ligeledes blev kølerummet udvidet og moderniseret. 

I 1959 blev bygget et nyt ostelager næsten ud i skel til Aulkærs jorder. Det var en stor 

udvidelse som beløb sig til 173.838,71 kr. – Medarbejderstaben voksede i takt med 

Rejsegilde på den nyopførte genrejsning efter branden i 1945 – Højby Lokalhistoriske Arkiv 
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mejeriet, og i 1961 blev Højbyvej 68, købt som bolig for førstemejeristen, købesum 

65.000,- kr. 

Rationalisering og større enheder blev jævnligt diskuteret i disse år. – De første 

realitetsforhandlinger med ”Engholm”, Sdr. Nærå og Borreby mejeri begyndte i april 1964 

og den 15. september 1964 blev der afholdt stiftende generalforsamling og Højby 

Mejeriselskab blev dannet af Borreby mejeri – ”Engholm”, Sdr. Nærå samt Højby 

Andelsmejeri. – Formand blev grd. Poul Nielsen, Bellinge, tidligere formand for Borreby 

mejeri. – På generalforsamlingen redegjorde formanden for de forhandlinger, som havde 

været ført og omtalte bl.a., at drivkraften i samarbejdet var det ret store konsummælkesalg 

alle tre mejerier havde indenfor deres område. Det var derfor mere hensigtsmæssigt at stå 

sammen om de store krav til investering i moderne mejerimaskiner, der ville blive stillet i 

fremtiden. 

 

Planerne var, at Borreby mejeri skulle nedlægges og på ”Engholm” skulle der produceres 

konsummælk. Til Højby mejeri blev der indkøbt et jordstykke på 400 m2 vest for mejeriet 

af Aksel Jensen, Aulkær, og ostelageret blev udvidet. – På Højby mejeri blev der lavet ost 

og smør. Men da Ferritslev – Havndrup mejeri i 1966 kom, med i Højby Mejeriselskab, 

blev planerne ændret. Bygningerne til ”Engholm” blev solgt, og der blev indrettet en 

konsummælksafdeling i Ferritslev.  – På det tidspunkt var man ved at gå bort fra 

mælkeflasker.  

En del af personalet nyder sommervarmen i 1955 - Højby Lokalhistoriske Arkiv 
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Efter en del forhandlinger og inspektionsbesøg på andre mejerier, der dels brugte poser 

eller papkartoner, blev resultatet, at der blev anskaffet en tappemaskine til kartoner. 

I disse år blev der i mejerikredsene fusioneret rundt omkring på Fyn, og Mejeriselskabet 

Danmark var også begyndt at vise interesse for Fyn. 

I 1971 blev der dannet et 38- mandsudvalg for de fynske mejerier til at undersøge 

stemningen for dannelse af en region ”Fyn”, men arbejdet fandt ikke tilslutning. 

Højby Mejeriselskab voksede stadig. – Den 1. juli 1971 blev mejeriet ”Constantia”, 

Vissenbjerg optaget og sener på året kom der henvendelse fra mejeriet ”Enghave”, 

Ebberup om at tilslutte sig Højby Mejeriselskab. Det blev optaget i oktober 1972. 

Med disse mejerier kørte Højby Mejeriselskab i nogle år, men der var til stadig 

forhandlinger til forskellige sider om evt. fusion. 

Højby Mejeriselskab hørte til i landets bedste tredjedel og lå i toppen på Fyn, så der skulle 

nogle overvejelser til med hensyn til fremtiden. 

Der blev ført flere forhandlinger med ”Fynsk Mælk”, men interessen var ikke så stor fra 

Højbys side, idet man var bange for det økonomiske. Imidlertid var Mejeriselskabet 

Danmark og Brugsen gået sammen om” Danmælk”, og da en stor af Højby Mejeriselskabs 

konsummælk blev solgt til Brugsen, var interessen for Mejeriselskabet Danmark 

nærliggende. 

Det egentlige initiativ til sammenlægningen blev sådan set taget af ostekonsulent C.P. 

Nielsen og mejeridirektør Jørgen Hansen, da de en dag havde en uformel snak om 

fremtiden. Herefter gik Jørgen Hansen til sin bestyrelse med forslaget, og det gav det 

resultat, at en enig bestyrelse indkaldte til en ekstraordinær generalforsamling den 13. 

oktober 1978. 
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Mælkens afhentning 

 Mejeriet skulle levere mælkevogne til brug ved mælkens afhentning. – De første 

mælkevogne blev leveret den 1. august 1888. 

Den første blev lavet hos smed Nielsen, Højby for 210,- kr., og den største hos smed 

Sander, Allerup for 235,- kr. Hvordan de første vogne så ud, ved vi ikke med sikkerhed, 

men de senere var med fladt lad og rækværk uden om, og hjulene var af træ med 

jernringe. De blev trukket af én, eller to heste. 

 

Mælken blev leveret i transportspande og indsamlingsruterne blev liciteret ud. 

Ved mejeriets start var der to ruter. - Grd. Laurits Hansen, Allerup der var lavestbydende 

fik 1,65 kr. om dagen for Allerupruten. – Mælkekørslen i Højby sogn blev overdraget til 

mejerist N.Chr. Nielsen i tidsrummet fra mejeriets begyndelse til 1. maj 1889 for en samlet 

sum af 500,- kr., samt den fornødne hakkelse og halm til strøelse imod at gødningen 

tilfaldt mejeriet. 

Mejeriet skulle holde mælkevognene vedlige, hvad angik slid, men som det står i 

protokollen; ”Må kusken lade det lave i stand, som han ved uforsigtighed skader den vogn, 

som han er betroet, og holde den smurt og i hus, når den ikke er i brug. – 

Transportspandene må kusken behandle ordentligt”.  

Mælkevogne til én eller to heste    ca. 1915     - Højby Lokalhistoriske Arkiv 
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Bestyrelsen forbeholder sig ret til at holde kørepengene tilbage for de første 2 måneder, til 

garanti for kørslens forsvarlige udførelse. Og den mælk kusken spildte, påtog mejeriet sig 

ikke at betale. – På trods af de vedtagende regler, kunne der alligevel opstå uenigheder. 

Her er et par referater fra protokollen: 

”Torsdag den 4. Juli 1895 afholdtes Bestyrelsesmøde på Mejeriet. Det vedtoges, at 

Mejeriet skulde betale Mælken der spildtes den 20 ende Juni og Smedens Spande der 

sloges i stykker. – Det vedtoges, at Kristian Nielsen skulde betale, hvad Jernskiver og 

Traad koster at lave i Stand paa den Mælkevogn hans Karl lod løbe i Landevejsgrøften. 

Brette lader Mejeriet lægge paa. Der skulde lægges nye Planker paa Vejeparonen 

(reppareres).”  

”Torsdsag d. 10. Oktober 1895 afholdt Bestyrelsen Møde paa Mejeriet hvor det 

bestemmes at indkalde til ekstraordinær Gjeneralforsamling i Højby Forsamlingshus 

Torsdag d. 24. Oktober for at antage en Mejeribestyrer og Gjeneralforsammlingen skulde 

afgjøre om Kristian Nielsen skulde betale 2 kroner, Bestyrelsen har affordret ham, fordi 

han kjørte Mælkevognen i Grøften og den sloges i Stykker.” 

Generalforsamlingen vedtog at Kristian Nielsen skulle betale 2 kr. 

Der kunne endda opstå en form for strejke. Her er endnu et referat: 

” Aar 1898 den 18. Maj holdt Bestyrelsen for Mejeriet Møde paa Mejeriet i Anledning af en 

Klage, som var kommet fra N.Chr. N. Godske over den ham udleverede Mælkevogn. – 

Bestyrelsen vedtog ikke at tage Klagen til følge, da det viste sig, at Vognen gik stødt og 

roligt og Kusken havde faaet tilholdt, om at kjøre med 1 Hest, men alligevel mødte med 2. 

Højby-Allerup Andelsmejeri 

d. 19. Maj 1898 

Kr. Larsen, Knud Andersen, Rasmus Rasmussen 

Jørgen Christensen, Hans Peder Larsen, 

Jens Peder Jensen, Jørgen Pedersen. 

Efter det igaar afholdte Bestyrelses Møde nedlagte Niels Kr. Nielsen Godske Arbejdet som 

Mælkekusk, hvorfor Bestyrelsen igjen i dag maatte samme, for at foretage en nærmere 

Undersøgelse af Vognen ved selv at kjøre den omstridte Mælketur, og det viste sig da, at 

Klagen var aldeles uden grund og vedtog at svare Niels Kr. Nielsen Godske som følger: 

”Som følge af det resultat Bestyrelsen ved Undersøgelse af Mælkevognen i dag er 

kommet til, kan den ikke annekjende, at der er Grund til Klage, - Bestyrelsen har derfor 

besluttet, at den omfornødent overdrager Kjørselen til anden Mand.,- Forsaavidt De 

Ønsker at kjøre fremdeles, har Bestyrelsen dog vedtaget – trods Dine Udtalelser igaar – 

ikke at have noget derimod forsaavidt Du indgaar paa at betale Mejeriet 10 kr. for den 

Tidspilde De ved den efter vor formening uberettigede Klage har forvoldt Bestyrelsen.” 

Svar paa foranstaaende maa være Bestyrelsens Formand inden i dag Eftermiddag Kl. 5. 
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Svaret er modtaget og Arbejdet igjen optaget. 

Højby-Allerup Andelsmejeri d. 10. Maj 1898 

Kr. Larsen, J.Otto Pedersen, Hans Jensen 

J. Christiansen, Rasmus Rasmussen. H.P. Larsen. 

Jørgen Pedersen, Knud Andersen, Jens Peder Jensen.” 

 

Mælken blev afhentet tidligt om morgenen og kun én gang om dagen, så det kunne godt 

være et problem at holde den nedkølet, så den ikke blev sur. Der fandtes ingen 

køleanlæg, for der var endnu ikke kommet elektricitet til sognet. 

Når indsamlingen af spandene var slut, gik turen til mejeriet, hvor de blev læsset af på en 

rampe, der var i samme højde som vognens lad. Mælken blev hældt over i et kar, som var 

ophængt, så det fungerede som vægt. På mælkespandene blev vægten skrevet med kridt. 

Når spandene var tømt, blev de skubbet hen til den næste rampe og der blev fyldt 

returmælk i, det kunne være skummetmælk – kærnemælk og valle. – Så gik turen tilbage 

for at aflevere spandene til deres ejermænd, som så skulle rengøre dem, så de var klar til 

næste malkning. 

Også når sneen lå højt og vejene var ufremkommelige, skulle mælken frem. Til det brug 

havde mejeriet nogle mælkeslæder. Disse bestod af et lad med 6 tommer høje kanter hele 

vejen rundt. Mederne var i 2 sektioner – de bagerste faste – de forreste monteret på en 

drejekrans, så den kunne vende på en tallerken.  – Der var 2 heste for slæden og den 

kunne rumme 20 -30 spande.   

 

På nogle af mælkespandene var der et temmelig stort låg, hvori håndtaget var nedsænket. 

På en kold vinterdag var det en dejlig siddeplads, når man kørte fra mejeriet, idet der var 

varm valle i spandene. 

Ud over at køre transportspandene til og fra mejeriet, havde mælkekusken endnu en 

funktion. Han bragte varer med fra mejeriet – smør, mælk og ost kunne bestilles hos ham, 

og var man uden køer, så kusken ikke have ærinde, kunne man stille en af de små 
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mælkespande – ca. 3 ltr. – ud ved vejen med bestilling i efter kærnemælk eller 

skummetmælk eller en kurv til smør og ost. 

Man kunne også lokke kusken forbi Brugsen eller Købmanden efter varer, så der kunne tit 

være 10 – 12 kurve at holde styr på og få afleveret rigtigt. 

Det ost og smør, som andelshaverne købte, blev trukket fra på deres mælkeafregning. 

Men det kunne ske, at der blev byttet om på leverandørnumrene fra tid til anden! 

Før den tætte biltrafik var de værste trafikulykker gerne noget med løbske heste. – Det var 

derfor godt om mælkekusken var en rolig og sikker kusk. 

Engang imellem kunne det dog gå galt. Peder Hansen Østerskovgård fortæller: 

I 1927 havde Peder Hansens far en karl ved navn Jørgen Michaelsen. Han kørte en dag 

mælketuren, og ved Brugsen – hvor han skulle have nogle varer med hjem – ville han lige 

aflevere en kurv, plus bestilling på varerne, for at det kunne blive gjort klar, imens han 

afleverede mælken på mejeriet. 

Dengang lå Brugsen hvor Agria nu er, tæt ved banen, og vejen skråner ned mod 

baneoverkørslen.  – På omtalte tidspunkt var bommene nede, og efter at Jørgen var 

hoppet ned fra vognen, begyndte den pludselig at køre ned mod baneoverkørslen.  

Hestene blev bange, løber og Jørgen forsøger at standse dem, men må slippe taget og 

falder så uheldigt, at det ene vognhjul kører over hans ene lår. 

Hestene forsætter igennem bommene og så gik det ellers hen af Højbyvej, tværs over 

landevejen (hovedvej 9) for så at stoppe i telefoncentralens have. – Her stod nemlig en 

skråstiver til en telefonpæl. Hestene kunne ikke blive enige, de ville hver sin vej forbi 

skråstiveren. (Telefoncentralens have er der, hvor stævnepladsen ligger i anlægget ved 

forsamlingshuset). 

Med tiden gik man over til at køre med traktor og en enkelt rute blev allerede fra 1947 kørt 

med lastbil. Men senere da nabomejerierne blev lagt ind til Højby-Allerup mejerikredsen, 

blev de fleste mælkeruter liciteret ud til vognmænd. 

 

 

 

Moderne tankbiler ca. 1975 

Højby Lokalhistorisk Forening 
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Efter den store sammenlægning i 1964 blev der indkøbt 5 tankvogne. Chassiserne til de 5 

vogne kostede 156.525,- kr.  

Der blev ansat chauffører og deres timeløn var 7,- kr. plus frit arbejdstøj og uden 

ekstrabetaling for overarbejde eller for arbejde på søn-og helligdage. 

Arbejdet ændredes helt. Nu skulle hver ejendom have sin køletank. Mælken blev malket 

direkte gennem rør op i tanken og derfra blev den suget over i tankbilen og målt og der 

blev taget prøver på stedet. Når mælken ankom til mejeriet, blev den tappet i tanke og 

nedkølet, så den var klar til smør-og osteproduktionen.  

 

Produktionen 

Bestyrelsen havde møde ca. 1 gang om måneden for at træffe afgørelser angående 

investeringer, bestemme mælkepriser, gennemgå regnskabet samt afstikke retningslinjer, 

da den havde den overordnede ledelse. Bestyreren skulle så klare den daglige drift og 

sørge for at afsætte varerne.  

Ved mejeriet start blev der kun lavet smør. Efter mælken var vejet, blev den centrifugeret 

og fløden kom op i kærnen og blev syrnet, hvorefter den blev kærnet, så blev 

kærnemælken tappet fra og den masse, der blev tilbage, blev skyllet og saltet, hvorefter 

den blev æltet, og smørret blev så pakket i dritler. 

Der afholdes auktion over den tiloversblevne skummetmælk. – F.eks. fra 1. august til den 

1. november kunne tilbuddene se således ud: 

Søndag. : husmand Hans Hansen       65 øre. pr. pd. + skyllevand ½ øre pr. kande (2 l ) 

Mandag, :husmand Jesper Pedersen  55 øre. ”     ”             ”                      ” 

Tirsdag, :husmand Rasm. Rasmussen 55 øre. ”     ”            ”                      ” 

Onsdag,:gmd. Lars Rasmussen            56 øre. ”     ”            ”                      ” 

Torsdag,:Murer P. Johansen                 57 øre  ”    ”             ”                       ” 

Fredag,: Jørgen Christiansen                57 øre  ”     ”             ”                      ” 

Lørdag,: Lars Rasmussen                     60 øre  ”      ”             ”                      ” 

De første dritler eller smørtræer, som de kaldtes, blev købt på Korinth Savværk til 1.65 kr. 

pr. stk. og leveret på mejeriet i sunde og gode træer, samt bånd til reserve, hvis nogle 

skulle springe, og spåner til at ”lægge til fyr med”. – Fra 1894 – 1933 leverede bødker 

Peder Hansen Bøgedal, som boede Banehøjvænget 10, dritlerne. 

Fra 1933 blev de lavet af karetmager Chr. Bihl, Svendborgvej 321, Højby, indtil smørret 

udelukkende blev pakket på automatiske smørpakkemaskine.  
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Den første smørproduktion blev solgt til købmand Schnakenburg, Odense. – I en periode 

blev det solgt til Georg Little. – Han skulle stille en 2.000,- kr. i garanti i Handelsbanken i 

Odense, så han har måske ikke været så sikker en aftager. I 1897 gik man tilbage til 

Schnakenburg. 

Smørret har åbenbart været af god kvalitet, for ved den store mejeri udstilling i 1902 fik 

mejeriet en sølvmedalje og mejeriforenings æresmedalje. 

Som påskønnelse herfor fik han af mejeriet en gave til ca. 100,- kr. og mejerske Emilie 

Balslev en gave til ca. 20,- kr.  – Ved krigens udbrud i 1914 mellem England og Tyskland 

blev der problemer med smøreksporten. 

Grosserer Schnakenburg ville kun modtage smørret, hvis mejeriet selv tog risikoen ved 

transporten til England. Så smørret blev i stedet solgt til Danske Mejeriers Smøreksport i 

København. 

I 1917 kunne der ikke skaffes gode kul, så der måtte fyres med tørv og brænde. De 

andelshavere, der havde skov, skulle levere bøgebrænde til ca. 35,- kr. pr. favn. Mejeriet 

betalte arbejdsløn for at få træerne hugget og sat i favn. Men da det ikke var muligt at få 

nogle til at kløve brændet, måtte andelshaverne tilsiges til arbejdet. 

Interiør fra mejeriet efter 1945     -  Højby Lokalhistoriske Forening 
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Under 2. verdenskrig blev der igen mangel på kul, og der måtte fyres med tørv og halm. – I 

1922 blev der indført kvalitetsbedømmelse af den indvejede mælk ved reduktaseprøver 

opdelt i 1.2.3 og 4. klasse med fradrag i kg. prisen for 3. og 4. klasses mælk. 

Der blev indkaldt 4 leverandører til at overvære hver bedømmelse. 

Allerede i 1896 blev det første gang foreslået på en generalforsamling, at der skulle laves 

ost, men først i 1925 startede osteproduktionen. 

 

 

Fremstilling af ost 

Når mælken var centrifugeret, kom den i ostekarret, hvor den blev standardiseret til den 

fedt procent som osten skulle have. – Så tilsattes syre og der skulle røres rundt, til det blev 

en fast masse i klumper. Vallen blev siet fra og massen kom i forme og presset. Tiden 

afhang af, hvilken ost det skulle være. Derefter lå den i saltlage 2 – 3 dage, hvorfra den 

blev lagt på hylder og vendt jævnligt, indtil den efter en lagringstid på 4 – 6 uger forlod 

mejeriet. 

I halvfjerdserne blev arbejdet på mejeriet mere industrialiseret. – Der blev anskaffet 

mekanisk ostekar, som kunne rumme 5.000 liter mælk. Der blev produceret 6 – 8 kar om 

Osteproduktionen, med ostelageret ca. 1965 
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dagen, og hvert kar gav ca. 400 kg. ost. – En centrifuge, der kunne klare 12.000 liter pr. 

time, blev også indkøbt. Fyret blev ændret, fra at være under 30 kubik til nu 70 kubik og 

dermed krævedes, at der skulle certifikat til at passe det. 

 

 

Som ny afregningsmetode blev der i 1954 brugt fast pris pr. kg. i forholdt til mælkens fed 

procent. – Da konsummælksafdelingen i Ferritslev blev oprettet i 1966 var der kommet en 

lovbestemmelse, der foreskrev, at al mælk, der anvendtes til konsum, skulle komme fra 

dyrlægekontrolleret besætninger. Der skulle være fliser på væggene i malkerummet og 

elektrisk køletank til opbevaring af mælken. 

Et vist antal andelshavere blev godkendt til levering af konsummælk, og de opnåede et 

tillæg til deres mælkeleverance. – For at opnå en ensartet mælkeleverance hele året til 

produktion på mejeriet, blev der udbetalt et sæsontillæg på 10 – 20 øre pr. kg. mælk i 

vintermånederne. 

Efter at man alene havde brugt mælkens fedtindhold som grundlag for afregningsprisen, 

fandt man frem til en mere retfærdig afregningsmetode, hvor det blev proteinindholdet, der 

dannede grundlag. Denne afregningsform blev brugt fra 1974. 

 

Ostepakkeriet ca. 1975      -  Højby Lokalhistorisk Forening 
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I regnskabsåret 1973 -74 blev der indvejet 20.204.780 kg. mælk og omsætningen var på 

31.204.303,- kr. 

I disse år med starten af EF, var der opsving i priserne på smør og ost, så mejeriet gik 

vældigt godt økonomisk, kun det hjemlige konsummælk marked var lidt nedadgående på 

grund af de store supermarkeders opblomstring. De priser, de kunne tilbyde, var svære at 

konkurrere med for den mælkemand, der kørte rundt i distriktet. 

 

Detailsalg 

Der blev solgt mælk fra mejeriet til ikke andelshavere, ” alt efter hvad mejeristen skønner 

der bør sælges til sådanne”.  

Priserne var i 1888:  For mælk 16 øre pr. kande (2.lt), fløde 12 øre pr. pægl (ca. ¼ lt.), 

valle 1 øre og kærnemælk og skummetmælk 3 øre pr. kande. 

I protokollen står der ikke meget om løssalg før 1915, hvor der står, at det blev vedtaget, 

at der til brug ved mejeriets detailsalg anskaffes 3- og 10 ørers trykte papirmærker. 

Hvordan de skulle anvendes, kan vi kun gætte om. 

Fra 1935 blev der tappet sødmælk på flasker. Der blev ansat damer til at skylle flaskerne 

og lukke dem efter påfyldningen. – I den ene ende af mejeribygningen blev indrettet et 

udsalg, hvor der også solgtes ost og smør. 

 

 

 

 

 

Thorvald Hansen blev ansat som mejeriets første detailmælkehandler   foto ca. 1946 

Højby Lokalhistorisk Forening 
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Thorvald Hansen som boede Nørrelunden 6, var den første ”mælkemand”, som kørte 

rundt i byen og solgte konsummælk.  Han kørte i en lille lukket halv tons lastbil med 

sødmælk i flasker, skummetmælk og kærnemælk havde han i transportspande med hane 

i, og så kom konerne, som dengang næsten alle var hjemmearbejdende, med deres 

kander eller fade og fik mælk ”i løs vægt”. Han havde også smør og ost og som en 

delikatesse, hjemmelavet rygeost, som hans kone, Helene, fabrikerede hjemme hvor de 

boede. 

Thorvald var en munter og snaksagalig mand, så han var kærkommen, når han om 

formiddagen kørte igennem byen og ringede ud for hvert hus med sin klokke, som hang 

ude på bilen.  – Thorvald havde altid svar på rede hånd.  

Da en af hans kunder klagede over, at mælke løb sammen, var hans svar: ” De vå da 

sært, i dæi åne æe a byi klaver de over a dæi skiller a”. 

Antallet af ”mælkemænd” voksede i takt med mejerikredsen. Og flere forretningsdrivende 

kom på mejeriet og hentede konsumvarer til salg i deres forretning. 

Efterhånden blev omkostningerne for store ved at køre rundt og sælge fra vogn, og med 

tiden blev det også mere almindeligt at begge ægtefæller var udearbejdende, så der var 

ingen hjemme til at handle med den ”hyggelige mælkemand”. – En epoke var slut! 

 

Sygdomsbekæmpelse 

Det var i 1889 kommet til bestyrelsens ”kundskab”, som der står i protokollen, at der var 

udbrudt tuberkulose hos grd. Laurits Hansen, Allerup mark. Han blev derfor opfordret til, at 

lade en autoriseret dyrlæge syne køerne. Viste det sig at de var raske og sunde, 

villemejeriet afholde de forbundne udgifter ved udstedelsen af en attest, i modsat tilfælde 

skulle Laurits Hansen selv betale udgifterne. – Resultatet af undersøgelserne har vi 

desværre ikke. 

Da der i 1911 udbrød Mund- og Klovsyge, var det tilladt at levere mælk til mejeriet. 

Spandene skulle hensættes i et vandbad og opvarmes til 85 grader og derefter sættes 

direkte ud på vognen. Mælken skulle leveres til en fastsat tid, så den kunne behandles for 

sig selv, og vognen skulle renses i kalk. 

Der er på dette tidspunkt kun omtalt et tilfælde. – Først i 1915 er der Mund – og Klovsyge 

epidemi. Det kunne være en bekostelig affære at blive ramt af Mund- og Klovsyge, men i 

1930 blev der oprettet en forening ” forsikring mod dødsfald i besætningen under Mund – 

og Klovsyge”. Samtidigt blev det vedtaget, at mejeriet skulle erstatte mælken fra de 

leverandører, der måtte beholde mælken hjemme i sygdomsperioder. 

I 1938 blev generalforsamlingen udsat på grund af Mund- og Klovsyge epidemi. Selvom 

der var modstand imod det, da flere så en fare i Mund -og Klovsyge vaccination, blev den 

dog gennemført i mejerikredsen i 1939 og i de efterfølgende år. 
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I bekæmpelsen mod tuberkulose kunne de andelshavere der ønskede det af deres 

dyrlæge få foretaget undersøgelse af deres besætning på mejeriets regning. 

Mejerikredsen var fra 1939 fri for kvægtuberkulose, men trods af det, blev der taget prøver 

en gang hvert andet eller femte år. 

I 1945 blev der startet fluebekæmpelse. Mejeriet anskaffede en tøndesprøjte, som 

andelshaverne kunne leje for 5 øre pr. malkeko. 

’I 1950 blev der brugt røde klæbestrimler,” med ordet penicillin”, som der står i protokollen, 

til påklistring af spandene, hvis der var foretaget penicillinbehandling af køerne.  – Senere 

måtte mælken far penicillinbehandlede køer slet ikke sendes på mejeriet. 

I hel mejerikredsen blev der i 1964 iværksat bekæmpelse af smitsom yverbetændelse, 

Mastitis. 

Mejeriet udadtil 

For en virksomhed, som et mejeri er, kan det ikke undgås, at der må tages stilling til 

spørgsmål, som vender udad. – Allerede i 1893 indmeldes mejeriet i Dansk 

Mejeriforening. Og i 1 1898 blev mejeristen, hans kone, 2 mejerikarle, 1 mejerske samt 5 

mælkekuske forsikret i De Danske Mejeriforeningers Forsikringsselskab for 

Ulykkestilfælde i Mejerierne.  

For at rede smøreksporten i krigen 1914- 18 måtte mejeriet indmeldes i Danske Mejeriers 

Smøreksportforening i København. 

Fyns Mejeriforening dannede i 1914 en kulindkøbsforening, hvor mejeriet tegnede sig for 

et årsforbrug på 100 tons – og indbetalte en garantisum på 1.000,- kr. 

I 1916 blev mejeriets kuloplag samt den ugentlige smørproduktion og forskellige løsøre 

brandforsikret i Den fynske Bondestands Brandforsikring. – Der blev rette henvendelse om 

fra Mejeriernes Fællesorganisation at tegne en garantikapital i den nye Andels – 

Valutabank og i 1932 indbetalte mejeriet 3.000,- kr. 

Mejeriet var fra 1949 medlem af Mejeriernes Fællesindkøb, og gennem deres afdeling i 

Odense blev der indkøbt rensemidler. Ostevoks og hvad der eller skulle bruges i driften. – 

I 1968 blev mejeriet medlem af Danapak, Slagelse. 

Penge 

Det første år blev optaget ved køb af mælkevogne i 1888, hvor der blev lånt 1.000,- kr. hos 

grd. Jørgen Pedersen, Trunholm, Højby. – Det var tilsyneladende private lån, der blev 

optaget. Ifølge referat fra bestyrelsesmøde den 18. maj 1888 lånte mejeriet 2.250,- kr. hos 

grd. Jørgen Christiansen, Danisgård, Allerup, og da der i september skulle betales til 

entreprenøren, blev der yderligere lånt 3.000,- kr. hos Jørgen Christiansen. 

For at afholde resten af udgifterne til mejeriets opførelse, der ansloges til at andrage 

10.500,- kr., blev dette beløb lånt hos Lars Andersen, Allerup Skovgård, Jørgen 

Christiansen, Danisgård og Mads Peder Jørgensen, Kirkelygård , Allerup. 
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Men mejeriet må som bankforbindelse have brugt Handelsbanken i Odense, for fra et 

bestyrelsesmøde er der gjort notat om, at grosserer Georg Little skulle stille en garanti for 

smørleverancen, og den skulle indsættes på mejeriets kontrabog i Handelsbanken. 

Ved 11. december termin 1899 er mejeriets gæld gjort op således: 

 Peder Rasmussen, Kastanievej, Odense  2.400,00 kr. 

 Sisel Rasmussen, Søllinge mark  3.600,00 kr. 

Så da må det øvrige tilsyneladende være tilbagebetalt. – Ved gældsopgørelsen i 1900 var 

der yderligere lånt 3.000,- hos grd. Hans Kr. Hansen, Allerup, men tilbagebetalt 500,- kr. til 

Peder Rasmussens enke. 

I 1906 efter en lille udvidelse er gælden 12.000,- kr.  

Da der i 1913 skiftedes formand og han skulle have fuldmagt, var mejeriets 

pengeforbindelse Landbosparekassen, og dette pengeinstitut bliver brugt fremover. 

På generalforsamlingen i 1910 blev det foreslået at støtte de mejerier, der var blevet ramt 

af Albertikatastrofen, men det blev forkastet. Man vedtog at tegne en aktie på 100,- kr. i 

Fyns Forsamlingshus i Odense. 

Der blev regnet med små marginaler. Jørgen Christiansen, Allerup ville enten have de 

9.000,- kr., der var lånt hos ham eller have dem forrentet med 4 ½ procent. Da der kunne 

lånes hos bødker Bøgedal, Højby til 4 ¼ procent blev lånet udbetalt til Jørgen 

Christiansen. 

I 1925, da der blev bygget osteri og lager, optages et lån i Landbosparekassen på 20.000,- 

kr. til 5 ½ procent. – Ved forskellige udvidelser gennem årene, blev der optaget kortfristede 

lån, men i 1936 blev der oprette en kassekredit i Landbosparekassen på 20.000,- kr. 

Så kommer vi frem til 1945, hvor mejeriet delvis bliver nybygget, og da optog man et lån i 

Landbosparekassen og Fyns Stifts Sparekasse lydende på 85.000,- kr. i hvert 

pengeinstitut. 

Igen skulle der udvides og bruges penge, så i 1950 lånte mejeriet 100.000,- kr. i Fyns 

Stifts Sparekasse. 

Til udvidelsen i 1954 var der uenighed om, hvorvidt der skulle lånes til det, eller der skulle 

bruges af mejeriets likvide midler, men i 1956 enes man om at låne 150.000,- kr. i 

Landbosparekassen til 5 § procent og kurs 91 ¾. 

Samtidig med at mejeriet voksede blev der behov for en større likviditet, så i 1959 blev 

kassekreditten hævet til 400.000,- kr., men på dette tidspunkt var der også en omsætning 

på ca. 3.5 mill. kr. 

Ved oprettelsen af Højby Mejeriselskab gik det stærkt med at optage nye lån. 

Kassekreditten blev yderligere forhøjet til 450.000,- kr. og et nyt pantebrev til sparekassen 

med 500.000,- kr. – Ved Mejeribrugets Rationaliseringsfond blev der optaget et lån på 

400.000,- kr. 
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Omsætningen var i 1967 på 9.6 mill. kr. og regnskabet viste et overskud på 797.000,- kr. – 

så det stod i relation til de øgede investeringer. Frem til 1977 var kassekreditten hævet til 

1. mill. plus 2 veksler på 500.000,- kr. og 300.000,- kr. der kunne tages i anvendelse om 

fornødent.  

Der skulle anskaffes 2 nye tankvogne med aggregat, som nu kostede ca. 500.000,- kr. i 

1964 kostede 5 tankvogne- chassiser 156.525,- kr. i alt!  

 

  

Hverdagen på mejeriet 

 

På 1. sal i mejeribygningen var indrettet værelser til mejeristerne. Der kunne være op til 6 

mand på kost. Værelserne skulle holdes og deres tøj skulle vaskes, så der var som regl 

ansat 2 piger til hjælp i den store husholdning. 

Udover de fastansatte mejerister, kom der gennem årene mejerister fra Schweiz, som var i 

Danmark et halvt til et år ad gangen for at studere dansk mejeribrug. 

1947 da Emmy og Jørgen Hansen var bestyrerpar med personalet         - Højby Lokalhistorisk Forening 
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Det var almindeligt den gang, at man selv fodrede slagtegrisen op samt holdt høns og 

havde ænder og gæs til slagtning, så der var nok at se til. 

Morgenmaden blev serveret kl. 06.30, da havde de været i gang længe, der var som regel 

øllebrød og havregrød og kaffe. 

Kl. 09.00 blev der sat et fad smørrebrød over på ”broen”, som de så gik og spiste af, alt 

imedens de forsatte med arbejdet. 

I mange år var spisestuen ovre i mejeribygningen, så maden skulle bæres over gården. – 

De fik eftermiddagskaffe, og til aftensmad var der som regel kartofler og smørrebrød. – Ud 

på aftenen blev der serveret rødgrød, men senere blev det mere almindeligt med kaffe. 

I det gamle køkken blev maden lavet på et gammeldags komfur. Da der på et tidspunkt 

blev moderniseret, blev der lavet spisestue ovre i bestyrerboligen, hvor der var bord med 

faste bænke rundt langs væggen. – I køkkenet blev der installeret et Aga-komfur til koks, 

det var meget avanceret og en stor lettelse. Der kunne også godt være behov for lidt 

praktiske hjælpemidler, når der dagligt skulle laves mad til en så stor” familie”. 

Der var den skik, at mælkekuskene skulle have smørrebrød Juleaftensdag, det blev dog 

ændret til den 23. december af praktiske grunde. 

Efterhånden som mejeriet købte huse til bolig for gifte mejerister, ebbede det ud med den 

store husholdning, og det blev almindeligt, at folk var på egen kost. 
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Mejeribestyrere 

Niels Kr. Nielsen, Alfaholm Andelsmejeri, Vraa fra 1. august 1888 til 1896 

Hans første årsløn var 1.600,- kr. samt procenter af smørproduktionen: ¼ 

øre for hvert øre smørret betales over noteringen, men hvis smørret ikke 

blev betalt over noteringen, skulle han have ¾ krone for hvert 100 pund der 

opnåede højeste notering. Endvidere fri bolig og ildebrændsel, ”Lysning” , 1 

kande sødmælk (2 lt.) samt den til husholdning hørende skummetmælk og 

ost, for så vidt denne sidste produceres på mejeriet. 

Osten fik han ingen glæde af, for mejeriet startede først osteproduktion i 1925. Ved 

overtagelsen af pladsen skulle han stille en kaution på 1.000,- kr. som garanti for forsvarlig 

brug af maskinerne. – Niels Kr. Nielsen købte Højby Bakkegård, Svendborgvej 319 i 1896 

 

Hans Fr. Jørgensen, Vester Hæsinge fra 1896 til sin død i 1904 

Laurits Vangsgaard, Vester Hæsinge fra 1904 til 1922. 

Deres ansættelsesforhold står der intet om i protokollen, men her er et 

referat fra Laurits Vangsgaards sidste tid som mejeribestyrer. – 

Referat: ” Bestyrelsen for mejeriet holdt møde i forsamlingshuset onsdag 

den 1. september 1922, hvor følgende forhandles: Da mejeribestyrer 

Vangsgaard i længere tid har ligget syg, og det synes, at han ikke 

overlever sygdommen, i betragtning af hans dygtige arbejde i mejeriet i de 18 år han har 

været her, så besluttede bestyrelsen, at hans hustru efter hans død vedbliver på mejeriet 

og at sin søn, Hans Vangsgaard bestyrer dette foreløbigt indtil 1. november 1923”.  

Hans Vangsgaard, fra 1922 til 1947. Hans Vangsgaard flyttede til Ringe 

hvor han købte en radioforretning. 

 

 

 

Chr. Jørgen Hansen, Ødis, Kolding fra 1. oktober 1947 til 4. februar 1979 

da Højby Mejeriselskab overgik til Mejeriselskabet Danmark. – Her blev 

Chr. Jørgen Hansen regionsleder for Fyn 

 

 

 

 

 



27 
 

Formænd 

1888 – 1889 Kresten Jensen, Aulkær, Højbyvej 15. 

1889  - 1891 Lars Christensen, Fuglekilde, Nr. Lyndelsevej 1. 

1891 -  1895 Frederik Madsen, Nørrelunden, Nørrelunden 5. 

1895 -  1897 Peder Madsen, Østergård , Højbyvej 45. 

1897 -  1899 Kresten Larsen , Fuglekilde, Nr. Lyndelsevej 1. 

1899 -  1902 Frederik Madsen, Nørrelunden, Nørrelunden 5. 

1902 -  1903 Kresten Jensen , Aulkær, Højbyvej 15. 

1903 -  1904 Lars Pedersen, Højby 

1904 -  1913 Vilh. Andersen , Lindeskovgård, Lindeskovgyden 81. 

1913 -  1918 Kristian Kristensen, Torsagergård, Højbyvej 41. 

1918 -  1929 Hans Laurits Hansen, Lindegård , Højbyvej 17. 

1929 -  1939  Karl Jensen, Aulkær, Højbyvej 15. 

1939 -  1942 Niels R. Andersen, Kærsagergård, Nr. Lyndelsevej 21. 

1942 -  1948 Mads Chr. Madsen, Nørrelunden, Nørrelunden 5. 

1948 -  1961 Oluf Jensen, Ørbækvej 782, Birkum. 

1961 -  1964 Jens Brøndgaard Pedersen, Dømmestrupvej 30 a. 

1964 -  1969 Poul Nielsen, Flintagergård, Bellinge. 

1969 -  1979 Kai Brændgaard, Solevadvej 42, Solevad 

 

Kilder: Højby Mejeri´s protokoller 

Fotos: Højby Lokalhistoriske Arkiv 

Tegning:  Hans Erik Johansen 

 

Bodil Hedegaard  - 1988 

 

  

 


