
Tuse Andelsmejeri 

Et andelsmejeri er et mejeri, der er oprettet og drives af andelshaverne. Det vil sige alle de 
mælkeproducenter, der får deres mælk behandlet på mejeriet. Hver andelshaver får sin part af 
overskuddet i forhold til den leverede mælk. Overskuddet fremkommer ved salg af smør og øvrige 
mælkeprodukter. 
 
Andelshaverne vælger en bestyrelse som ansætter mejeribestyrer, mejerister m.v. 
Andelsbevægelsen er karakteristisk ved princippet ”een mand een stemme”. Alle havde een 
stemme uanset hvor mange køer man havde.    Det første andelsmejeri i Danmark blev bygget i 
1882 i Ølgod sogn i Vestjylland. 
I 1944 var der 1.378 andelsmejerier i Danmark med en samlet omsætning på 1.022 millioner kr. 
 

      
              (Rejsegilde ved ombygningen i 1933) 
 

Tuse Andelsmejeri (også kaldet ”Rødkilde”) blev bygget i 1888, så det har været blandt de 
første i landet. Der er senere bygget ishus og i 1933 blev mejeriet ombygget. 
Der hørte beboelse til mejeriet både for mejeribestyreren og for medarbejdere. 
 

 
           
             (Udsnit af aftale om levering af smør for perioden 1. november 1893 til 1. november 1894) 
 



 
 
                       (Mejeriets pengeinstitut var i 1903 Den sjællandske Bondestands Sparekasse) 

 

    
 
     (Udsnit af klage fra 5 mælkekuske over griseri fra duer i hestestalden. Brevet er ikke dateret).  

 

I 1930 var der 104 leverandører med ca. 900 køer og der blev indvejet 2.470.000 kg. mælk og 
smørproduktionen var 91.882 kg. 
 
Der blev solgt ca. 2.500 kg. smør fra mejeriet, ca. 5.300 kg i byen og resten til grossist. 
Der blev ikke lavet ost på mejeriet. 
 
Smørproduktionen  blev belønnet med sølvmedalje flere gange. 
 
Personalet bestod af mejeribestyrer, 1 mejerist, 1 elev, 1 kontrollør, 1 karl, 2 bykuske og 
leverandørernes 7 kuske.  

 
Kontrolassistenter 
Kontrolforening, sammenslutning af landmænd med det formål at få kontrolleret de enkelte køers 
mælkeydelse, mælkens fedtprocent samt besætningens foderforbrug. 
Arbejdet udføres af en kontrolassistent som har fået sin uddannelse på en landbrugsskole 
(kontrolskole). 
I 1948 var der 1.747 kontrolassistenter i Danmark med tilsammen ca. 766.000 køer. 
Disse kontrolassistenter tog rundt på de enkelte ejendomme og tog prøver af mælken. Ofte 
overnattede de på de enkelte ejendomme. Der blev taget prøver af aftenmalkningen og igen af 
morgenmalkningen. 
 



   
                 (Interiør fra mejeriet )                                (Mælkemænd foran mejeriet i 1938. Der er pyntet i 

anledning af 50-års jubilæet) 
 

 
 
Der blev solgt mælkeprodukter i 
Holbæk by fra 2 vogne. 
 
Mælkemanden er Valdemar Jensen. 
 
(Udateret avisudklip) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 

 
    
Mejeriets første bestyrer var Ane Kirstine Olsen. Ane var 
mejerske på Tuse Lågegård, før hun blev mejeribestyrer. 
 
Lars Peter Jensen lærte mejeribestillingen på Kundby Mejeri og 
kom derfra til Tuse Mejeri.  
 
I 1893 giftede han sig med Ane Kirstine Olsen og overtog der- 
efter bestyrerstillingen, som han varetog indtil 1922. 
 
 
 
(Ane og Lars Peter) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mejeribestyrerparret Jensen var populære. Det vidner denne sang fra deres afskedsfest i 1922 om. 
 

 
    
Bestyrerpar fra 1922-1958 var Marie og Peter Damgaard. 

Peter Damgaard havde lært mejeribrug på mange forskellige 

mejerier. Han havde været på Ladelund Mejeriskole 1915-16 

og på Åtvidaberg Mejeriskole i Sverige 1916. Bestyrer på 

Smidstrup mejeri ved Vrå 1916-22.  

(Marie og Peter Damgaard) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bestyrerpar fra 1958-1963 var Jenny og Armand Bonde. 

Armand begyndte sin praktiske mejeriuddannelse i 1928 og var 

senere på Dalum Mejeriskole. 

(Jenny og Armand Bonde) 

Lidt om arbejdsgangen på mejeriet. 
Mælken blev afhentet med hestevogn hos de enkelte landmænd. Leverandørerne var opdelt i 6-7 

områder med hver sin mælkekusk, som havde ca. 40-50 mælkejunger på vognen. 

De ankom til mejeriet på bestemte 

tidspunkter så indvejning af mælken 

kunne ske uden ”kødannelse”. 

Leverandørerne fik skummetmælk og 

måske lidt kærnemælk retur i mælke- 

jungerne. Mælkeruterne blev hvert år 

på generalforsamlingen udbudt i licita- 

tion (ofte var der 2-3 om at dele en 

rute). Disse licitationer kunne godt 

give anledning til ”gnubbede” ord, når 

der var flere om buddene. 

(Foto udlånt af Alfred Nielsen) 

**************************************************************************************************************** 

Omkring 1960 faldt antallet af leverandører og i 1961-62 begyndte nogle af dem at være utilfredse 

med den pris, som Tuse Mejeri kunne afregne med. 

Det udviklede sig til at 2 leverandører kørte rundt til dem, der havde malkekøer, om de ville være 

med til at få standset og solgt mejeriet. 

Det var der stor tilslutning til, så der blev indkaldt til generalforsamling, hvor det blev vedtaget at 

bestyrelsen måtte sælge mejeriet. Holbæk Mejeri havde før mødet meddelt, at det gerne ville 

modtage mælken fra Tuse og til en noget højere afregningspris. Holbæk Mejeri på Østerled var 

ejet privat af Kragerup. 

Den sidste bestyrelse for mejeriet var Holger Larsen, Allerup (formand), Erling Sørensen, 

Trønninge, Svend Erik Nielsen, Tuse, Albert Jacobsen, Løvenborg Allé, Kristian Nielsen, Tuse, 

Holm Rasmussen, Tuse og Alfred Nielsen, Butterup. 

På samme tidspunkt havde Henry Petersen, Mercedes-forhandler i Nykøbing fået besked fra 

Hovedsædet i Tyskland, at han skulle finde et mere centralt sted, gerne nær Holbæk. 

Han kom så i kontakt med bestyrelsen, da Tuse var et velegnet sted. Han gav 200.000 kr. for det 

hele og overtog mejeriet i 1963, som det stod, med inventar o.s.v. 

Ifølge vedtægterne skulle overskuddet fra salget fordeles blandt alle, der havde leveret mælk inden 

for de seneste 5 år i forhold til den mælkemængde, de havde leveret. 

Sådan sluttede Tuse Andelsmejeris historie. Mejeriet nåede at bestå i 75 år. 

Kilder: Hagerups illustrerede Konversationsleksikon og bøgerne om ”Danske Andelsmejerier”.  
Billeder, avisudklip m.v. venligst udlånt af Karen og Ellen Damgaard. 
Oplysningerne samlet og udvalgt af Edith og Torben Andersen, Birkevej 4, Tuse. 
Beskrivelsen af arbejdsgang og mejeriets salg oplyst af Alfred Nielsen, Birkevej 17, Tuse. 
Redigeret og skrevet af Erling Knudsen 


