Mejerikrigen
En undersøgelse af de søndagshvilende mejeriers udvikling i Danmark

Af Harry Haue

Både andelsbevægelsen og de åndelige
vækkelser har været genstand for grundige
undersøgelser, hvorimod grænseområdet
mellem f.eks. mejeriudviklingen og væk
kelserne er m indre udforsket.
I 1882 oprettedes de første andelsmeje
rier i Danmark. I 1885 blev »Foreningen til
fremme af søndagens rette brug« dannet,
som snart begyndte at beskæftige sig med
søn- og helligdagsarbejdet i andelsmeje
rierne.1 Der var også tidligere på herre
gårds- og fællesmejerierne blevet arbejdet
om søndagen, hvilket uden tvivl også
havde været tilfældet med hjemmekærningen, før en mere centraliseret mælkebe
handling blev etableret.2
Men i modsætning til, hvad der kendtes
fra tiden 1860—80 blev søndagsarbejdet
med mælken provokerende tydeligt. De
mange mælkekuske på vejene i kirketiden
og kulrøgen fra mejeriskorstenen var et
tydeligt vidnesbyrd for præst og menighed
om, at ikke så få sognebørn var forhind
rede i at komme til formiddagsgudstjenesten.
Indre Missions mangeårige formand,
Vilhelm Beck, der bl.a. var sognepræst i
Ørslev på Sjælland er citeret for at have
sagt: »Så længe I bliver ved at vanhellige
hviledagen med eders søndagsarbejde, skal
I mindes derom, og mejeriskorstenen der
henne peger mod himlen om jeres synd«.3
O m trent samtidig med de mange meje
rigrundlæggelser bredte den indremis
sionske vækkelse sig, som i sit kølvand fik

de bønder, der blev grebet heraf til at
overveje, om de af hensyn til det 3. buds
overholdelse kunne forsvare at lade mæl
ken behandle på mejeriet søn- og helligda
ge.
Denne undersøgelses første formål er at
kortlægge de mejerier, der af religiøse
grunde havde helt eller delvis indskrænket
drift på søn- og helligdage. Der fandtes
mellem søndagshvilemejeriet, der havde
lukket alle søndage og de fleste helligdage
og det normale søndagsaktive mejeri en
række varianter. De to mest almindelige
var vinterhvilemejeriet, hvor driften kun
var indstillet i de 7—9 koldeste m åneder og
kompromismejeriet, som stillede andels
haverne frit m.h.t. levering af mælk på
søn- og helligdage.
Udover en registrering af mejerier med
en eller anden form for søndagshvile, er
det hensigten at forklare denne mejeri
forms opkomst og udvikling, herunder og
så, hvorfor de næsten alle gik over til al
mindelig søndagsdrift, for de flestes ved
kom mende i årene efter den anden ver
denskrig. Æ ndrede tilhængerne af en søndagshvileordning deres fortolkning af det
3. bud - eller blev ulem perne ved at be
holde mælken hjemme søn- og helligdage
væsentlig større? Et forsøg på at besvare de
to sidste spørgsmål kan forhåbentlig bi
drage til diskussionen om forholdet mel
lem økonomi og kristendom.
De der arbejdede med søndagshvilemejerierne i de sidste år, denne form blev fast-
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Ørslev andelsmejeri. Foto fra ca. 1930 i Ellbrechts Mejeristat II s. 120. Vilhelm Beck var præst i Ørslev-Solbjerg 1874
-1901 og leverandør til mejeriet - dog kun på hverdage.

holdt, er ved at være til års, så det er derfor
på høje tid at få påbegyndt undersøgelsen
af dette interessante stykke ånds- og erhvervshistorie.

Kildematerialet
Der eksisterer ingen m onografier om søndagshvilende mejerier, og den behandling,
em net har fået i en af mejerihistoriens po
pulære standardværker, er nok karakteri
stisk for den interesse problemet indtil
nu har påkaldt sig. I 1929 skrev L. A.
Godsk i »Andelsbevægelsen i Danmark«,
redigeret af A. Axelsen Drejer, s. 138 »Når
vore mejeriers tal er lidt forøget også efter
et tidspunkt, hvor landet har været således
dækket med mejerier, at man - som det er
udtrykt - næsten kunne se fra den ene me
jeriskorsten til den anden, har dette forskel
lige årsager. I visse tilfælde ligger det i, at
der på sine steder har vist sig en vis ten
dens til at dele allerede bestående mejerier i
mindre, dels efter strengt lokale ønsker og

synspunkter, og dels hvor anskuelserne
også på om råder, som ikke strengt taget
have direkte med mejeribruget at gøre, af
stedkom en deling i befolkningen«. Den
sidste oplysning om de uvedkom m ende an
skuelsers indflydelse på mejeristrukturen,
dækker vel bl.a. oprettelsen af søndagshvilemejerier. Flere forfattere har dog peri
fert berørt fænomenet.4
I 1976 udkom Martin Zerlangs interes
sante bog Bøndernes klassekamp i Danmark.
Bogens hovedproblem er en analyse af
vekselvirkningen mellem de danske bøn
ders materielle og åndelige kår i perioden
1750-1901. Selvom både mejeribevægel
sen og Indre Mission indgående behand
les, nævnes søndagshvilemejerierne ikke.
Problematikken er derimod for nylig ble
vet skitseret af Margaretha Balle Petersen i
Guds børn. Religion, identitet og livsform i
Folk og Kultur 1977.5
For at få et rimeligt dækkende billede af
søndagshvilemejeriernes udbredelse, har
det været nødvendigt at gennemgå dels en
række lokalhistoriske værker, dels religiøs

4. Søndagshvilemejerier omtales bl.a. i Hertel, H.: Andelsbevægelsen i Danmark 1917. s. 141 og i Olsen, E.:
Danmarks økonomiske historie. 1967. s. 57 note 3.
5. Zerlang, M.: Bøndernes klassekamp i Danmark. 1976. Margaretha Balle-Petersens arbejde i Folk og
Kultur 1977 s. 78-126.
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litteratur.Endvidere har det på flere måder
været frugtbart at gennemlæse præsters og
missionærers erindringer og de levneds
beskrivelser, som Nationalmuseets etno
logiske undersøgelser (NEU) har indsam
let.6
Imidlertid giver det her nævnte materi
ale kun oplysning om en lille snes søndagshvilende mejerier. Det kendte antal vokser
når Den Indre Missions Tidendes (IMT)
bekendtgørelser og tillæg systematisk gen
nemgåes, hvilket er sket for perioden
1885-1900. Heri annoncerede indremis
sionske bestyrelser efter personale og
nævnte da ofte, at mejeriet stod stille sønog helligdage.
<£t ungt røenneffe fan 1. 'JJooemDer olier december faa 'IjlabS
lom (Sko paa WZejeriet oeb ®?onip ® M e , 93eb|teb Station, Tfm.
$ er fan ogfaa antage# en faaban fom har næret oeb Sfejerier en
5ib. Sibt i'ott gil'eS. J e r giue-3 Sejlig&eb til at f;øre «ubé Cib
og famteS meb be tøetlige, ba Mejeriet iffe ar6ejber om Sønbaaeii.
og ben, fom fiar fin (iMa-be beri, otl blioe foretruffen. » Ja n ijen’
Denbe fig til OTejeribeflljrer 9tn&er3 l'tiffe bevftebo meb 'Jtnbcfniimitr
og Cpgiuelfe af l'on.

En karakteristisk annonce i Den Indre Missions Tidende
1892 nr. 29, tillæg s. 2.

En gennem gang af indholdsfortegnel
sen til de samme årgange af IM T gjorde
det muligt at inddrage adskillige artikler
om søndagslukningens problemer. Tilsva
rende har Mælkeritidende, danske mejeri
sters organ været til nytte.
For at få nogenlunde sikkerhed for at
det store flertal af ikke-søndagsaktive me
jerier var registreret, måtte yderligere to
frem gangsm åder bringes i anvendelse. For
det første blev der gennem IM T og Kriste
ligt Dagblad rettet en anm odning til po
tentielle kendere af denne mejeriform som
at skrive til forfatteren om deres kendskab
hertil. Disse indlæg resulterede i henved 50
henvendelser, hvoraf de fleste kunne op
lyse om flere søndagshvilende mejerier. Da
flertallet af mejerier var gengangere
kunne det kun styrke tilliden til oplysnin
gernes kildeværdi. Etableringen af forbin
delsen med de mange meddelere gjorde
det muligt at efterforske det primære kil
demateriale til mejeriernes daglige drift,

Mejerikrigen

herunder især protokoller, vedtægter og
regnskaber.
Den anden fremgangsmåde bestod i en
gennem gang af den desværre temmelig
ufuldstændige samling af vedtægter og
regnskaber, som opbevares i Det kongelige
Biblioteks småtryksafdeling. Formålet var
her dobbelt, nemlig via vedtægterne at u n 
dersøge de allerede kendte søndagshvilemejeriers funktionstid som sådan og kon
statere hvordan dets rentabilitet havde væ
ret. Dernæst at gennemgå vedtægter fra de
mejerier, som lå i indremissionsk dom ine
rede om råder, for om muligt at finde flere
søndagshvilende mejerier; det sidste gav
dog kun et begrænset udbytte.
Udover det her anførte materiale har de
gængse mejerifremstillinger været an
vendt. Det gælder især de mejeristatistiske
publikationer og Ellbrechts Dansk Mejeri
stat fra hhv. 1915 og 1930. Endvidere har
oplysningerne i T rap Danmark og Poul
Nedergaards sogne- og præstehistorie om
de for denne undersøgelse mest relevante
om råder været til stor nytte. Sidst men ikke
mindst har det været udbytterigt at samtale
med mejerifolk og landmænd, der har ar
bejdet med ikke-søndagsaktive mejerier.
Nævnes bør det vel også, at jeg som ung
landbrugsmedhjælper i 1 ’/2 år arbejdede
på gårde, hvor mælken blev holdt hjemme
om søndagen.

Helligdagslovgivningen
De krav, der fra indremissionsk side frem 
kom om indskrænkning af søndagsarbej
det i slutningen af forrige århundrede, lå
helt på linie med de krav staten via lovgiv
ningen tidligere havde stillet. I Christian
V s Danske lov fra 1683 blev det bl.a. pålagt
bønderne at de ikke måtte lade deres tje
nestefolk udføre unødvendigt søndagsarbejde, men i stedet skulle sørge for at de
kom til gudstjenesten. Loven foreskrev
flere straffeformer, hvis disse bestemmel
ser ikke blev overholdt. Senere i 1735 i en

6 . Især Hjemmeliv og I rosliv. Mindeblade fra Guds Riges Vårtid i Danmark. E. Stenvinkel, red. 1932ff.
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forordning om sabbatens helligholdelse
blev kontrollen med unødvendiget søndagsarbejde intensiveret og et ophold i ga
bestokken truede de borgere, der udeblev
fra gudstjenesten. Først i en forordning fra
1845 blev disse tvangsbestemmelser afskaf
fet og erstattet af en almindelig henstilling
om, at gøre søndagen til hvile- og hellig
dagDenne liberale linie blev fulgt i loven om
offentlig fred på folkekirkens helligdage
fra 1876, hvor søndagsarbejdet blot skulle
indskrænkes så meget, at det ikke forstyr
rede gudstjenesten - herfra dog undtaget
militærøvelser.7 De borgere, der var
modstandere af søndagsarbejde, havde
derfor grund til at agitere for en ind
skrænkning heraf. I 1885 dannede en
kreds af frem trædende københavnske
borgere »Foreningen til frem m e af Sønda
gens rette Brug« - her kaldet søndagsforeningen - med det formål »at virke til, at
søn- og helligdage såvel i som udenfor
hjemmet kunne blive hviledage fra det
sædvanlige arbejde«. Indre Missions for
m and Vilh. Beck støttede dette initiativ
ved at udtale: »Det er glædeligt, at oven
nævnte forening er dannet til dog engang
at gøre noget imod den i Danmark her
skende skandaløse misbrug af søndagen,
hvorved så umådeligt mange mennesker
såvel i offentlige stillinger som i privat tje
neste ere som fuldstændige slaver udeluk
kede fra al søndagshvile og søndagsgudstjeneste«.8
Først 3 år efter søndagsforeningens
dannelse synes den at have udtalt sig om
søndagsarbejdet på landet, idet den i 1888
i IM T opfordrede læserne til, at indsende
oplysninger om gårdm ænds kørsel for
husm ænd om søndagen. Når foreningen
ikke fra første færd beskæftigede sig med
søndagsarbejdet indenfor landbrugssekto
ren, hænger det nok sammen med, at dens
aktiviteter i de første år var koncentreret

om at påvirke forberedelserne til den nye
helligdagslovgivning, som resulterede i lo
ven herom af 1. april 1891. Bestemmel
serne heri betød en stramning af 1876 lo
ven, især da det blev forbudt at drive han
del og arbejde i fabrikker efter kl. 9 på
folkekirkens helligdage. Mejerierne kom
ikke ind under begrebet fabriksmæssig
drift, heller ikke ved lovens revision i 1904
og 1922.9

Søndagsforeningen og mejerierne

I 1889 rettede søndagsforeningen sin inte
resse mod mejeriernes søndagsarbejde,
bl.a. med udskrivningen af en prisopgave
om emnet: »Hvorledes kan det med meje
ridriften forbundne søndagsarbejde, sær
ligt arbejdet i andelsmejerierne og den
derved foranledigede kørsel undgåes eller
indskrænkes uden væsentlig skade for drif
ten eller tab for producenterne?«10 Even
tuelle besvarelser skulle indsendes inden 1.
sept. 1889, men først i maj 1890 forelå der
oplysninger om resultatet. 20 havde for
søgt sig, men bedømmelseskomiteen
mente ikke at »besvarelserne havde fyldest
gørende løst den stillede opgave, idet de
ikke er gåede tilstrækkelig ind på spørg
smålet om de økonomiske resultater af
søndagsarbejdets afskaffelse eller ind
skrænkning«.
Desværre har det ikke været muligt at
opspore disse besvarelser, hvoraf flere får
en begrænset anerkendelse ved at få tildelt
75 kr. mod de 200 kr. der ellers var tiltænkt
den bedste besvarelse. Søndagsforeningen
valgte at udskrive opgaven påny, men det
har ikke været muligt at erfare om resulta
terne denne gang havde formået at løse de
åbenbare økonomiske problemer, der
ifølge bedømmelseskomiteen var forbun
det med indskrænkningen af mejeriernes
søndagsdrift.11 Samtidig med at søndags-

7. Clausen, Johs.: Søndagen dens brug og misbrug af menigheden og statens forhold til den. 1887 s. 74-80.

8 . IMT 1885, nr. 21 s. 364f.

9. IMT 1888, nr. 13 s. 200. Lovtidende 1891 nr. 94 s. 132, 1904 nr. 56 s. 785 og 1922 nr. 553 s. 1778.
10. IMT 1890 nr. 23 s. 365.
11. IMT 1890 nr. 21 s. 332f. Søndagsforeningens arkiv kendes ikke.
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foreningen søgte at tilvejebringe en accep
tabel argum entation for mejeriernes søn
dagslukning, begyndte den at interessere
sig for, hvilke mejerier der overhovedet
praktiserede søndagslukning.
I begyndelsen af 1890 anm odede Harald
Westergaard, foreningens aktive sekretær, i
IM T læserne om at meddele ham navne på
mejerier - særligt andelsmejerier - der
ikke arbejdede om søndagen. Endnu i
marts 1890 var der kun kommet oplysning
om 8 søndagshvilende mejerier, hvortil
Westergaards kom mentar var »Men vi
kunne ikke tro andet end der er flere, der
give Gud æren og helligholde hviledagen«.
I forbindelse med dette hjertesuk skrev
Vilh. Beck, at der var mange mejerier der
holdt lukket om søndagen, selv om besty
relsen ikke var troende; og da ikke-troende
ikke læste IM T var denne omstændighed
med til at forklare de få henvendelser til
søndagsforeningen.12 Det er vanskeligt at
påvise om Beck havde ret, men der er no
get, der tyder på, at spørgsmålet om søn
dagslukning i mejeriudbygningens første
år ikke var afklaret, og at den praksis der
blev fulgt ikke helt blev bestemt af om eg
nen havde oplevet en indremissionsk væk
kelse.13
I 1892 meddelte søndagsforeningen at
den havde registreret en del mejerier »som
uden at havet mærket ulem per deraf,
havde indrettet sig på ikke at arbejde om
søndagen«. Samtidig blev det anført, at alle
norske mejerier var lukket om søndagen.
Allerede 4 år tidligere havde pastor Johs.
Clausen givet udtryk for, at søndagsarbej
det på de engelske mejerier ikke ville blive
tålt.14
I årerne 1891-94 synes foreningen ikke
at have taget nye initiativer til at imødegå
mejeriernes søndagsarbejde. Først i 1894
fremhævede den et konkret eksempel på,
hvordan problemet kunne løses. Det drejer
sig om den fremgangsmåde, som blev an
12.
13.
14.
15.

vendt på andelsmejeriet »Vesterlykke« i
Sønder Bjert ved Kolding. Her blev der
ikke transporteret mælk til mejeriet lør
dag aften og søndag, hvilket betød at mæl
kekuskene kunne holde fri. Derimod
havde mejeriet ikke blot åbent lørdag af
ten, men også søndag morgen indtil kirke
tid; blot skulle leverandørerne selv tran
sportere mælken til mejeriet, hvis de øn
skede den behandlet der. Det var også m u
ligt for den enkelte andelshaver at beholde
mælken hjemme til eget brug. Mælken fra
søndag morgen kunne også leveres om
mandagen, forudsat at det skete i særligt
mærkede spande. Juleaften, juledag og
langfredag var mejeriet helt lukket. We
stergaard anførte at henved halvdelen af
andelshaverne Fik behandlet mælken fra
lørdag aften på mejeriet, og beholdt så en
ten selv søndagsmorgen mælken eller leve
rede den om m andagen.15
Fra søndagsforeningens side ønskede
man, at eksemplet måtte blive fulgt landet
over, hvilket må tages som et udtryk for at
man ikke anså et mejeris fuldstændige luk
ning om søndagen for at være økonomisk
realistisk. Ved at fremhæve »Vesterlykke«
som eksempel til efterfølgelse, gik forenin
gen ind for en kompromisordning, der til
lod bevarelsen af en naturlig mejeristruk
tur; missionsfolkene behøvede ikke at
danne deres eget mejeri, og de leverandø
rer der stod udenfor Indre Mission, kunne
glæde sig over at have bevaret en nogen
lunde uforstyrret drift, selvom der blev le
veret gammel mælk om m andagen og trans
porten blev uregelmæssig lørdag, søndag
og mandag.
Den kom promisordning som andelsha
verne på »Vesterlykke« var blevet enige
om, blev etableret på mange mejerier, hvor
Indre Mission ikke helt dom inerede gene
ralforsamlingen. Det var altså ikke søn
dagsforeningen, der stillede et ultimativt
krav om fuldstændig søndagshvile, men

IMT 1890 nr. 4 s. 64 og nr. 11 s. 175.
Flere meddelere har givet udtryk for dette synspunkt.
IMT 1892 nr. 4 s. 59. Clausen, Johs.: Søndagen dens brug og misbrug, s. 89.
IMT 1894 nr. 25 s. 39lf.
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ikke desto m indre fik et betydelig antal m e
jerier alligevel søndagshvilestatus. Det vil
være hensigtsmæssigt at få klarhed over,
hvem der stillede dette krav og med hvil
ke argum enter.

Diskussionen om søndagshvile og
rentabilitet

I 1888 blev der oprettet 244 mejerier i
Danmark, det største antal på et enkelt år.
Det er derfor forklarligt, at debatten om
søndagshvileproblematikken blev særlig
livlig i dette og de følgende år.
De diskussionsdeltagere, der var tilhæn
gere af almindelig søndagsdrift argum en
terede udfra praktisk-økonomiske syn
spunkter, og hvis kristelige anskuelser i det
hele taget blev berørt, skete det med en
henvisning til at mejeriets søndagsdrift var
i overensstemmelse med Guds orden, da
køerne jo skulle malkes alle dage. Den ar
gumentation m odstanderne af søn- og helligdagsdrift fremkom med kan deles i to
kategorier. Den første forsøgte at påvise at
der ingen eller meget få ulem per var for
bundet med søndagshvilestatus, og havde
følgelig ingen betænkeligheder med at an
befale en sådan ordning. Den anden kate
gori anerkendte at der var ulem per - såvel
praktiske som økonomiske, - men fast
holdt at den enkelte leverandør måtte leve
med disse ulemper, og gøre det i vished
om, at Guds velsignelse i form af økono
misk frem gang i almindelighed ville give
ham kompensation herfor.

Søndagshvile er økonomisk
acceptabelt.

I 1889 fremkom der i Mælkeritidende en
næsten profetisk kom mentar til søndags
hvileproblematikken. »Endnu står denne
sag kun dunkelt for de fleste mejerister,
der er sikkert mange som aldrig har ofret

den en tanke. Men inden ret længe vil den
trænge sig frem og vist give anledning til
megen splid mellem mejeristen og leve
randørerne og mellem disse indbyrdes.«16
Anledningen til disse betragtninger var
et indlæg i samme blad, som startede den
kortvarige, men livlige debat. Den
unavngivne forfatter til indlægget gik ind
for en lukning af mejerierne om søndagen
i alt fald om vinteren af hensyn til persona
lets frihed. Han anførte ingen religiøse ar
gumenter, men sluttede med at opfordre
andre til at udtale sig i denne sag. Den
første reaktion herpå kom fra en leveran
dør til mejeriet »Gadeby« på Bornholm.
Mejeriet modtog mælk lørdag aften om
sommeren, og takket være afsvaling med
is, var det muligt at kærne udm ærket smør
om mandagen. Smørret blev betalt med 4
øre pr. pund over Grosserersocietetets høje
ste notering. Det blev ikke oplyst om meje
riet modtog mælk fra søndag morgen om
mandagen, men i en udførligere redegø
relse i IM T året efter anførtes det, at den
da ikke blev leveret til mejeriet, men i ste
det kunne anvendes til »husbrug, smør el
ler sødmælksost således at intet tab lides
derved - i alt fald ikke mere end, hvad der
spares andelshaverne i kul og kørsel.«17
I forbindelse med disse betragtninger i
IMT, blev det foreslået at den gamle mælk
fra hhv. lørdag aften og søndag morgen - i
alt fald om vinteren - kunne blive behand
let på mejeriet mandag morgen. Denne
fremgangsmåde blev da også almindelig
praksis på de fleste søndagshvilemejerier.
Imidlertid havde indsenderen af forslaget
et supplement hertil, der gik ud på, at den
smør, der blev kærnet af den gamle mælk
blev holdt særskilt, og kunne da, hvis kvali
teten blev ringere sælges lokalt nogle øre
billigere. Det tab mejeriet herved ville lide,
kunne opvejes ved at mejeriet sparede kul
om søndagen, og at andelshaverne fik bil
ligere smør, hvilket især ville være en for
del for »småfolk«.
Ganske vist skulle der køres to gange om

16. Ellbrecht I. s. 374, tabel II. Mælkeritidende 1889 s. 10.
17. Mælkeritidende 1888 s. 662 og 692. IMT 1888 nr. 6 s. 88-90.
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mandagen, men det opvejedes af, at der
ikke skulle køres om søndagen. Leveran
dørerne fik også brug for ekstraspande,
men det betragtede indsenderen som en
beskeden engangsudgift.
Et halvt år efter at oplysningerne om
forholdene på »Gadeby« var blevet refere
ret, skrev en sjællandsk missionær og gård
ejer, at der på mejeriet i H errestrup ved
Ruds Vedby blev brugt en tilsvarende
fremgangsmåde. Resultatet var også her
tilfredsstillende, idet smørret blev betalt
med 3-4 øre over noteringen. Mejeriet
havde kun eksisteret i V2 år - en vinter - så
de tal, der måtte være fremkommet i for
bindelse med at den gamle mælk skulle
holdes hjemme, havde der ikke været m u
lighed for at registrere i regnskabet.18 Selv
om begge mejerier fik mere for deres
smør, end noteringen lød på, hvad i øvrigt
var det mest almindelige, var det ikke et
dækkende udtryk for mejeriernes rentabi
litet. Den gamle mælk blev ikke leveret til
mejeriet om sommeren, og det indtægts
tab, der nødvendigvis måtte være forbun
det herm ed, må medregnes, inden det er
muligt at sige noget om rentabiliteten.
De der argum enterede for, at der ingen
eller kun få ulem per var forbundet med
mejeriets søndagshvile, har næppe været
realistiske - i så fald kunne søndagsforeningen vel have brugt deres indlæg. Der
kendes heller ingen senere indlæg i debat
ten, som forsøgte at fremstille sagen næ
sten fri for ulemper, selvom Vilh. Beck
anbefalede tilhængerne af søndagshvileformen at bruge regnskaberne i deres ar
gumentation. Beregninger »ere nyttige,
fordi det i regelen er verdens mennesker,
som regerer mejerierne, og de lader sig
ikke bevæge af andet end beregninger, om
hvad der kan betale sig. Og de er nyttige til
at støtte mange Guds børn, som desværre
have vist en voldsom svag tro i denne meje
risag.«19
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Rentabiliteten kræver søndagsdrift
Reaktionerne fra »verdens mennesker« på
indlæggene fra »Gadeby« og lignende ar
rangem enter udeblev da heller ikke. Alle
rede før diskussionen i IM T og Mælkeritidende begyndte, havde den kendte meje
rikonsulent Bernhard Bøggild i bogen
»Andelsmælkerier« fra 1887 taget afstand
fra lukningen af mejerierne om søndagen.
Bogen indeholdt en mønstervedtægt, som
en del, særlig bornholmske, mejerier fulg
te. Efter hans opfattelse kunne arbejdet på
et veldrevet mejeri være færdigt til søndag
middag, og m edarbejderne kunne da nå at
komme til eftermiddagsgudstjenesten.
Tilhængerne af søndagsdrift fik i Mælkeritidendes 2. årgang optaget en række
indlæg. De fleste deltagere i diskussionen
fæstede sig ved de konsekvenser, det ville
få for smørkvaliteten, hvis driften blev ind
stillet om søndagen. Selvom mælken blev
centrifugeret lørdag aften, ville den nem t
få forkert syrning, hvis den først kunne
blive kærnet om mandagen. Smørret ville
da blive surt og bittert med prisfald til føl
ge. Det gode danske smør ville tabe sit
renomme, hvilket også nationaløkonomisk
ville være et uerstatteligt tab.20
Mælkeritidendes redaktion støttede
denne opfattelse og fastslog, at man ikke
ville tåle propaganda, underforstået ar
gum enter for at indføre søndagslukning,
idet »mejerierne som økonomisk institu
tion har en fuldt ud berettiget fordring,
den at udbyttet ikke i mindste måde for
ringes, og denne fordring kan ikke og bør
ikke nedstemmes.«21 En større andelsha
ver anførte, at hvis leverandørerne selv
skulle behandle den gamle mælk, ville
mange vægre sig ved at søge optagelse i et
andelsmejeri. Hvis på den anden side
gammel mælk skulle behandles m andag
morgen, ville det give transportproblemer,

18. IMT 1888 nr. 20 s. 312-15.
19. IMT 1889 nr. 25 s. 395.
20. Bøggild, B.: Andelsmælkerier. 1887. Cit. i Bjørn, C.: Landhusholdningsselskabet og andelsmejeriernes
gennembrud. I Erhvervshistorisk Årbog 1968, s. 288f. Mælkeritidende 1889 s. 10-11, 37, 128f, 227 og 289.
21. Mælkeritidende 1889 s. 40.
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og mælken ville i øvrigt let blive sur. En
mejerist bidrog til diskussionen med at
pege på det arbejdspres indstillingen af
søndagsdriften ville betyde for mejeriper
sonalet om mandagen og tirsdagen. Om
mandagen skulle der centrifugeres 1/3
mere mælk, og om tirsdagen skulle der
kærnes mere smør end sædvanligt. Hertil
kom de problemer, der ville opstå, hvis m e
jeriet i sommerhalvåret skulle være i drift
lørdag aften.22
I sommeren 1889 erklærede redakti
onen diskussionen for afsluttet. De fleste
indlæg havde da konkluderet, at søn
dagsdriften på mejerierne ikke kunne ind
stilles uden betydeligt besvær og forringet
udbytte.
Debattørerne nøjedes ikke med at argu
m entere for søndagsdrift, men for de fle
stes vedkomm ende med forslag, som de
mente kunne begrænse ulem perne ved
søndagsarbejdet. Flere foreslog arbejdet
med osteproduktionen indstillet på søn- og
helligdage, og andre mente, at det ville
være en fordel at begynde 1-2 timer før
med arbejdet på mejeriet om søndagen,
sådan at der kunne sendes et par m and til
eftermiddagsgudstjenesten. Et andet for
slag gik ud på, at ansætte særlige søndagsafløsere, og derved »drage noget af den
ledige arbejdskraft og give dem virksom
hed og næring« frem for »at standse arbej
det på mejerierne om søndagen og lade
mælken stå og blive sur om kring bønder
gårdene, medens vi synger salmer i kir
ken«.
En mejeribestyrer gik endda så vidt, at
han foreslog, at der blev anlagt et forsam
lings- eller missionshus i næ rheden af me
jeriet. Præsten eller folk fra Indre Mission
kunne da komme og afholde bibeltime en
gang om ugen for mejeripersonalet, hvis
mangel på åndelig føde derved ville blive
tilgodeset. Flere af debattørerne nærede en
frygt for at den søndagslovgivning, der var
22. Mælkeritidende 1889 s. 1281 og 314ff.
23. Mælkeritidende 1889 s. 329.
24. IMT 1889 nr. 25 s. 393-95. NEU 569/76.
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under forberedelse, skulle resultere i et
forbud mod mejeriernes søndagsdrift.23
Tilhængerne af mejeriernes søndagsdrift
havde således gode argum enter til støtte
for deres opfattelse, hvad enten der blev
henvist til problemer med eksport, hy
giejne eller mejeriets mangel på kapacitet.
Ingen af deltagerne i diskussionen brugte
tal fra mejeriregnskabet; de må have følt,
at deres synspunkter var indlysende rigti
geM odstanderne af mejeriernes søndags
drift havde nok samme fornemmelse, i alt
fald drejede den senere diskussion sig ikke
om rentabiliteten i snæver forstand, men
om at overholde Guds bud. De der skulle
vindes for sagen var ikke »verdens m enne
sker«, m en egne trosfæller.

Søndagshvile og timelig velsignelse
Da Mælkeritidende havde lukket af for al
propaganda, måtte de der anvendte en re
ligiøs argumentation bringe deres indlæg
andetsteds. IM T bragte i 1889 flere af
disse indlæg. En af debattørerne spurgte
indledningsvis »Skal Guds barn virkelig
have opsættelse og beregning gjort først
før Vor Herres ord får lov at lede og føre
os? Nej, kære brødre, det bør ikke være
så.« Selv bidrog han dog med et forslag til
problemets løsning, som gik ud på at mæl
ken fra lørdag aften burde gives til de fat
tige; derved behøvede denne del af be
folkningen ikke at gå på indkøb på meje
riet om søndagen. Der kendes i øvrigt et
eksempel på at en leverandør praktiserede
denne frem gangsm åde.24
En anden deltager i diskussionen karak
teriserede argum entationen for søndags
drift sådan »Pengepungen er nr. 1, m en
neskene nr. 2, kristendommen nr. 0. Hvad
har vel også kristendom med smør at gø
re?« Efter hans mening burde rækkefølgen
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være omvendt. Andelshaverne måtte også forbandelser der ville komme over dem,
bøje sig for Guds bud, tage imod hans gave der var den overhørig. Henvendt til en
og sørge for sin egen salighedssag. Den troende andelshaver skulle han have sagt:
enkelte måtte stole på »at den Gud, som »Husk når du om søndagen tager i den ene
har givet dig den hellige hviledag og den hank på spanden for at sætte den op på
velsignede helligdag, ikke har givet dig den vognen, tager Satan i den anden«. Manden
til timelig skade, fordi han har givet dig blev imidlertid ved med at levere mælk til
den til evigt vel«.25
et søndagsaktivt mejeri, »men så mistede
I de tilfælde hvor mejeriets general han en ko, så en til, han så Guds hånd bag
forsamling ikke accepterede, at en leve ved og måtte så til sidst bøje sig.«27
randør holdt mælken hjemme om sønda
Denne kalvinske tankegang om timelig
gen, kom den andelshaver, der var tilhæn fremgang som en belønning for at prakti
ger heraf, i en vanskelig situation. Pastor sere den rette tro, kan der findes flere ek
Hindhede, der flyttede fra Bording i Vest sempler på i indremissionsk litteratur. En
jylland til Kappel på Lolland, hvor han selv af Indre Missions grundlæggere pastor
drev præstegårdsjorden, blev udelukket Johs. Clausen behandlede flere gange
fra mejeriet på dette grundlag. I sin dag spørgsmålet bl.a. i en prædiken fra 1891
bog skrev han herom: »Vi vidste ikke, om over Peters fiskedræt.
Gud ville lade os lide tab derved. H an gør,
Hans synspunkt var her, at de troende
hvad han tykkes vel! Men det lader, som fik den timelige fremgang, de kunne tåle,
om han rigelig velsigner os, da vi har fået idet der kun er velsignelse ved økonomisk
en god pris for vore køer. Desuden fik vi fremgang, når den medvirker til en fastere
vor høst bjerget, lige før det begyndte at tro på Jesus. »Den timelige velsignelse er
regne, medens vistnok alle andre har fået ikke alene fra ham, men også et billede på
deres korn gennemblødt af regnen. Går den større velsignelse i Guds rige: at få
den har i år givet ikke så lidt større udbytte mere tro, ydmyghed og kærlighed.«28 For
end de andre år. Herren har altså ikke vil nogen missionsfolk blev det at holde mæl
let, at vi skulle have tab på grund af mejeri ken hjemme om søndagen et udtryk her
sagen.«26
for, medens andre holdt mælken og religi
I dette tilfælde betalte det sig nøje at onen adskilt.
overholde det 3. bud, og omvendt findes
der fremstillinger af de økonomiske ulyk Søndagshvilemejeriers udbredelse
ker, der kunne ramm e en missionsmand,
der ikke fulgte dette bud. I en biografi Det er vanskeligt at konstatere denne meover et medlem af Indre Missions ledelse, jeriforms udbredelse i andelsmejeriernes
Pastor A. Busch, skrevet af daværende re første år. Dette skyldes for det første at kil
daktør ved Kristeligt Dagblad H. Matt- dematerialet langt fra er fuldstændigt, for
hiesen, findes der en beskrivelse af, hvor det andet indeholdt de første mejerived
dan en landm and på Lemvigegnen blev le tægter ikke altid oplysninger om søndagsverandør til søndagshvilemejeriet. En af driften. Sagen blev da afgjort på den årlige
ten havde Busch talt i missionshuset om generalforsamling, som det f.eks. skete i
alle de velsignelser der skulle blive dem til Sunds.
del, der »flitteligen hører Guds røst« og de
Den følgende fortegnelse over mejerier
25. IMT 1889 nr. 17 s. 261-64.
26. Hjemmeliv og Trosliv. 1938 Bd. VII. s. 24-25.
27. Matthiesen, H.: A. Busch, en sognepræst. 1931. s. 256. Dansk biografisk leksikon XV. s. 405. H.I.F.C.M atthiesen var i tiden 1904-13 redaktør ved Kristeligt Dagblad.
28. IMT 1891 nr. 36 s. 561-68.
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Johannes Clausen
Vilh. Beck
To a f Indre Missions pionerer, der stod fast på kravet om mejeriernes søndagshvile. Foto jra P. G. Lindhardt: Den danske
kirkes historie VII s. 129 og 149.

med helt eller delvis indstillet søndagsdrift
er næppe fuldstændig, hvad antallet af me
jeriet angår og langt fra med hensyn til det
åremål arbejdede under den ene eller anden
form for indskrænkning af søndagsarbej
det. Skulle fortegnelsen gøre krav på at
være blot nogenlunde fuldstændig, ville
det kræve,,at de mejerier undersøgelsen
omfatter i mange tilfælde måtte opsøges
med henblik på en gennem gang af vedtæg
ter og forhandlingsprotokoller, et arbejde
der ville gå ud over, hvad denne foreløbige
undersøgelse var planlagt at kræve. H en
sigten med at publicere en foreløbig for
tegnelse skulle da være, at søge støtte hos
de læsere, der måtte kende forholdene på
et af de anførte mejerier eller som har m u
lighed for at opsøge et mejeris vedtægter
og forhandlingsprotokoller. Endvidere ek
sisterede der utvivlsomt søndagshvilemejerier, der ikke er kommet med i fortegnel
sen. I begge tilfælde ville det være af stor
betydning for en mere dybtgående be
handling af problemerne, hvis læserne ville
videregive deres viden til undertegnede.
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Kommentar til fortegnelsen.
De fleste mejerier med helt eller delvis ind
skrænket søndagsdrif t lå i Ringkøbing amt.
Af rene søndagshvilemejerier lå 43 % af
samtlige i dette amt, hvilket også gjaldt
63 % af de mejerier, der blev registreret
som delvis søndagshvilende. Taget under
et lå 49 % af de to form er for søndagshvi
lemejerier i Ringkøbing amt. På anden
pladsen lå Vejle amt, om trent på højde med
Ribe og Thisted amter. Det samlede antal
var i de tre am ter 31 eller 29,8%, fordelt
på 24% helt og 5,7% delvis søndagshvi
lende mejerier. Am terne Hjørring, Viborg
og Ålborg havde kun tilsammen 13 eller i
% 12,5, fortrinsvis helt søndagshvilende.
Udover de 3 eksempler fra andre jyske am 
ter, lå resten af de søndagshvilende meje
rier på Sjælland og Bornholm, i alt 6 eller
5,7%.
Søndagshvilemejerierne var altså for
trinsvis en vestjysk foreteelse, suppleret
med spredte forekomster i Syd- og nordvestjylland. Hertil kom et m indre antal på
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Amtsvis fordeling af mejerier med helt eller delvis indskrænket søndagsdrift ca. 1930 med oplysninger om
oprettelsesår, form for søndagshvile og funktionstid under de enkelte former.
Mejeriets navn
opret.
helt søhv.
delvis søhv.
Hjørring amt:
Bindslev »Søndagshvile«............ ................ 1908
1908-38
H o rn e .....................................
p
T ry ...............................
?
Uggerby ...........................
?
................ 1908
I alt ...................................
4
Ribe amt:
Ansager .............................
B astrup...............................
Billund .......................
Grindsted »Kildevæld« ............ ................
H ejnsvig.............................
H ouborg...............................
Lunderskov .........................
Lydum .............................
V esterhede....................
Vorbasse.............................
I alt 10 .........................
Ringkøbing amt:
A b ildå......................
Arnborg ....................
A ssing.......................
A ulum .......................
Barde-Vorgocl................
Bording »M unklinde«.................. ..............
Bording .........................
Brandborg ................
B rødebæ k.........................
Bækmarksbro ..................
B øvling...................
F ab jerg ..................
Fasterholdt..................
Favrholdt ................
Fjelstervang................
Fousing....................
Gudum »Thingtofte« ........
..............
Hanning-Sædding........................... ..............
Harboøre GI. mejeri . .. .
..............
Harboøre Ny mejeri ............
H em m et....................
H o u e ...............................
H um lum .............................
Ikast.........................
Kjærgård ......................
K ølkjæ r.............................
Linde .............................
Ljørring .........................
Lom borg..................
N ees.........................
Nørre N issum ..................

1890

18971897-1967
-1897-1923
1890-1958
-18911895-1961
p
?
8

-1932-43
1886-1954
1898

1903
1886
1894

—1931—
?
-1910-22
1897-1970

1903-34
1884-1952
19031894-19051903-771886-1939
1899-1917-24
-190619371908-25
?

k-1926k-19022

k 1911-44
v -1906-32

k-1943-

k -1908-67k 1886-97
k 1886-97
k 1887-1902
vl921k 1925v 1934-53
k -1907-47k 1939-47v-1930v-1930?
k 1925k 1887-1903-
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mejeriets navn

opret.

helt søhv.

Nr. Nissum »Elmely«....................... ............
Nr. Nissum »Limfjord«................... ............
R esen.................................................................
Rimmerhus ....................................... ............
S ind ing.............................................................
Skjern ................................................. ............
Skovlund ........................................... ............
Sunds ................................................. ............
Sønder og Nr. B o rk......................... ............
Sønder F eld ing................................. ............
Sønder V iu m ..................................... ............
Sørvad ................................................. ............
Timring ............................................. ............
Tim »Phønix« ................................... ............
T ø rrin g ............................................... ............
Vildbjerg ........................................... ............
Vind ................................................... ............
Ådum ................................................. ............
Årgab »Søholm«............................... ............
I alt 51 ...............................................

1903
1911
1907
1887
1908
1885
1884
1889
1908
1889
1907
1888
1891
1886
1887
1891
1927
1888
1899

1903p
-1927-52?

Thisted amt
B edsted............................................... ............
Helligsø-Gettrup............................... ............
Hvidbjerg »Thyholm «..................... ............
Jeg in d ø ............................................... ............
Morup M ølle..................................... ............
Ræhr »Hanstholm« ......................... ............
Sundby ............................................... ............
Uglev »Godthåb« ............................. ............
Vandet ............................................... ............
I alt 9 .................................................

1914
1903
1898
1900
18891897
1906
1888
1898

Vejle amt
Bøgeballe ........................................... ............
Gam m elsole....................................... ............
Grøndal ............................................. ............
Gårslev »Fælleslykke« ..................... ............
Kragelund ......................................... ............
H a ttin g ............................................... ............
Hedensted ......................................... ............
Løsning »Krongård« ....................... ............
Smidstrup »Søndagshvile«............ ............
Store-Alm stok................................... ............
S. Bjert »Vesterlykke«.................... ............
Taulov »Lillebælt« ........................... ............
I alt 12 ...............................................

1884
1908
1889
1901
1909
1888
1888
1898
1904
1924
1887
1902

Viborg amt
Engvejle .............................................
Fuur ...................................................
Hvam »Dania« .................................
Mammen ...........................................
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............
............
............
............

1885-1966
-1890p
1907p
p
p
p
-193032

-1908-55
1898-1977
-1910-27
1889p
?
-1897-1948p
8

1887
1905
1896
1911

p
1908-7719011909-77-1889-19151904-60
19241902-61
9

1905-261896p

delvis søhv.

kl908k 1889-1904-1890delvis v 88k-1895v-192019
k-1924-

1

k 1889k -1936-38v 1960-70
k 1894-1958
3
særl. ordn.
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mejeriets navn

opret.

M ollerup...........................................
Ø sterbølle...............................................
I alt 6 .............................................

...
. ..

Ålborg amt
Farsø »Fælleslykke« ............................. ...
Skelund »Vestervang«............................. . ..
St. Binderup .................................
...
I alt 3 .........................................
Andre jyske amter
Randers
Rønde »Kaløvig« ...................................
Århus
Klovborg ...........................
Åbenrå
Hjolderup .............................
I alt .........................................

1888
1908

1888
1888
1901

helt søhv.
-19304

18881901-45
2

1926

delvis søhv.
v-18902

v 18891

k 1926-1900-31
p
2

Ikke-jyske amter
Bornholm: »Gadeby«......................
... 1888
Sorø: R ude.........................................
Holbæk: Herrestrup Ruds Vedby........ . . . 1887
Sejerø .........................................
T adebæ k.....................................
Ørslev .............................
I alt 6 ...............................

18881901-2918871889-1942
?
5

1

k 1895-1966k 19051

Samlet antal mejerier med helt eller delvis indskrænket søndagsdrift, fordelt på amter og områ
der.
Amt/område
Hjørring
Ribe
Ringkøbing
Thisted
Vejle
Viborg
Ålborg
Andre jyske
Bornholm
Holbæk
Sorø

helt sh. delvis sh.
4
8

2

32

19

9
4

3

8

2
2
1

i alt
4
10

1

51
9

2
1
1

3
3

12
6

1

3

1

4

74

30

104

1

1

Den amtsinddeling der var gældende indtil 1970 er
blevet anvendt. Et spørgsmålstegn betyder at en eller
flere meddelere har placeret mejeriet m.h.t. søndagshvileform uden at angive åremål.
Har det været muligt at konstatere i hvilket tidsrum
mejeriet har haft indskrænkning i søndagsdriften, er
dette anført. Foreligger der ingen oplysninger om
mejeriets første eller sidste år i en af de to søndagshvileformer, er der sat en tankestreg. Bogstaverne k og v
betegner hhv. kompromismejeri og vinterhvile meje
ri. I 2. kolonne dækker tallene kun de mejerier, som
ikke på noget tidspunkt har været kendt som helt
søndagshvilende.
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Horsens-Vejleegnen. Det vil være rimeligt
at angive, hvor mange procent af samtlige
mejerier, søndagshvilemejerierne udgjor
de, for at se om det svarede til de absolutte
tal.

Jyske mejerier med helt eller delvis søndagshvile i %
af samtlige andelsmejerier 1930.
Ribe
Ringkøbing
Thisted
Vejle
Viborg
Andre jyske

Helt
sh.
10,1

26,0

21,6
11,8

4,5

0,6

delvis
sh.
2,5
16,0
2,7
3,9
2,2
0,6

i alt

12,6

42,0
24,3
15,7
6,7

1,2

mejerier
i alt
79
119
37
76
89
489

Antallet af samtlige andelsmejerier i de jy
ske amter er taget fra Ellbrechts Dansk Me
jeristat 1930, bd. I. s. 373. For Ringkøbing
amts vedkomm ende var antallet af søndagshvilemejerier i 1930 kun 50, idet
Linde andelsmejeri først blev oprettet i
1937.
Også procentuelt var Ringkøbing amt

Kortet viser samtlige danske mejerier. Andelsmejerierne er
angivet ved en cirkelrund signatur, medens de kvadratiske
signaturer angiver privat-mejerier. Signaturens størrelse
angiver, om der i hvert enkelt tilfælde er tale om et stort,
middelstort eller lille mejeri.
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førende, idet 42 % af mejerierne havde en
eller anden form for søndagshvile. For de
øvrige amters vedkommende, var der tale
om en mere beskeden andel, bortset fra
Thisted amt, hvor i alt 24,3 % kunne regi
streres som søndagshvilende. Altså også
forholdsvis var Vestjylland hjemstedet for
de fleste søndagshvilemejerier, dette gæl
der især, hvis man følger kysten nordenf
jords til Thisted amt.
Ved at placere søndagshvilemejerierne
på et kort og sammenholde dette med et
tilsvarende, hvor alle mejerier er afsat, får
man et iøjnefaldende indtryk af denne m e
jeriforms geografiske koncentration.
Kort I er taget fra Ellbrecht I, 1930 s. 372,
medens kort II er udarbejdet på grundlag
af den foranstående fortegnelse. Bem ær
kelsesværdigt er det, at der ingen søndags
hvilemejerier synes at have været udenfor
Jylland, Sjælland og øerne Sejerø og Born
holm.

Henvendelse til ældre, erfarne mejeri
folk på Fyn gav god sikkerhed for, at der
her aldrig havde eksisteret eksempler på
denne mejeriform. Med pastor H indhede i
erindringen synes Lolland-Falster også
kun at have kendt søndagsaktive mejerier.
Var der da færre missionsfolk i disse
områder? Ved at sammenligne kortet over
søndagshvilemejerier og et over landets
indremissionske institutioner, synes der
ikke at være grundlag for at antage, at
Indre Mission har været væsentligt svagere
i de om råder, der ingen søndagshvilemeje
rier havde.
Kortet, der ganske vist afspejler forhol
dene i 1950’erne, er taget fra Poul Holts
jubilæumsskrift fra 1961 s. 764. Forklarin
gen må da være, at Indre Mission i det
midt- og vestjydske om råde i sin forkyn
delse har haft en speciel bogstavelig tolk
ning af bl.a. det 3. bud. Den særlige opfat
telse af søndagssagen, som slog igennem
med særlig kraft i de nævnte om råder af
Jylland, havde utvivlsomt rødder i de pieti
ske bevægelser, der bredte sig her i det 19.
århundrededes første halvdel.
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Søndagshvilemejeriernes
fremkomst
skal - hvis denne betragtning holder - ikke
alene ses som et fænomen frem bragt af
Indre Mission, men af en kombination af
denne bevægelse og den forudgående
vækkelse.

De delte mejeriers problemer
I de fleste sogne blev andelshaverne enige
om en løsning på søndagshvileproblematikken, sådan at de alle forblev i mejeriet. I
mindst 11 tilfælde derimod blev afstanden
for stor mellem missionsfolkene og de an
dre, og uenigheden resulterede i oprettel
sen af et nyt mejeri - eller om man vil - en
deling af leverandørerne til det oprinde
lige mejeri. Udover at foretage nogle
sammenligninger af de delte og andre m e
jeriers størrelse, er det hensigten at u n der
søge, i hvor høj grad lokale indremis
sionske ledere må siges at have været den
afgørende faktor ved mejeridelingen. I
forbindelse herm ed vil der bleve redegjort
for, hvilke særlige omkostninger leveran
dørerne til det søndagshvilende mejeri
måtte bære, såvel ved selve mejeriets byg
ning som ved de særlige transportproble
mer der fulgte med. Da der var tale om et
økonomisk offer at blive leverandør til et
søndagshvilende mejeri, vil det være af in
teresse at undersøge, om det var de større
eller m indre andelshavere, der var for
holdsvis stærkest placeret i det delte, søn
dagshvilende mejeris andelshaverkreds.

De delte mejeriers størrelse
De delte mejerier var ikke noget afgrænset
geografisk fænomen, men forekom spredt
i de om råder, hvor der i øvrigt var mejerier
med indskrænket søndagsdrift.

Missionshuse i Danmark
24 Fortid oi> nutid

Med en enkelt undtagelse blev søndagshvilemejeriet sidst etableret. Det antal år der
var mellem 1. og 2. mejeris oprettelse, var
uden tvivl bestemt af, hvor lang en financieringsperiode det første mejeri havde.
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Sogne med delte mejerier, herunder år for oprettelse,
antal andelshavere og køer, samt gennemsnit for hhv.
delte mejerier og landsgennemsnit.
Mejeriets navn
mindst sh.
Bindslev
Bækmarksbro
Bøvling
Gårslev, Sølund
Harboøre
Tørring
Lydum
Nr. Nissum
Sejerø
Skanderup
Smidstrup
Vamdrup
Gennemsnit
Landsgennemsnit

opr.
1888
1886
1886
1887
1894
1887
1885
1887
1895
1888
1888
1888

andh/kø.
194/1900

220/1200

80/850
89/550
82/420
168/1000
73/450
103/892
58/420
108/1230
125/1050
186/1300
123/904
110/900

andh/kø.
57/500
126/1100
35/234
34/170
70/505
62/450
49/350
63/420
140/1100
100/700
106/650
76/561

Ved en financieringsperiode forståes det
antal år andelshaverne kontraktligt havde
forpligtet sig til at levere mælk til mejeriet
som sikkerhed for det lån, som måtte tilve
jebringes for at bygge mejeriet. For Binds
levs vedkomm ende må der sikkert være
gået to perioder, og for Bækmarksbro en
periode o.s.v.
De delte mejerier varierede meget i stør
relse, og for de størstes vedkomm ende har
de driftsmæssige ulem per været ret be
grænsede. Størst har ulem perne nok været
på Sejerø og i Harboøre, hvor begge meje
rier efter delingen blev meget små; dette
gælder også for søndagshvilemejerierne i
både Bindslev, Gårslev og Houe. H er må
det indskydes at afstandene til mejeriet og
vejenes beskaffenhed må med i en hel
hedsvurdering af ulempernes omfang. En
sådan undersøgelse har ikke været foreta
get.
Som helhed var de delte, søndagsaktive
mejerier de største. Søndagsaktiv må i
denne forbindelse forståes relativt, idet de
fleste i denne kategori indtil mejeridelin
gen var kompromismejerier. Det gjaldt
Bøvling, Bækmarksbro, Nr. Nissum og
Lydum, medens Harboøre endda var helt
søndagshvilende. Flere af dem fortsatte
med indskrænket søndagsdrift efter det
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Mejeriets navn
opr. helt sh.
1908 Søndagshvile
1897 Brandborg
1901
1903
1899
1925
1903
1889
1895
1904
1897

Fælleslykke
Harboøre Ny
Houe
Sdr. Vium
Elmely
Tadebæk
Lunderskov
Søndagshvile
Bastrup

helt søndagshvilende mejeris etablering,
vel for at fastholde de andelshavere, der
nok var tilhængere af søndagshvile, men
ikke mente at det var nødvendigt at til
slutte sig et mejeri, der var oprettet på et
religiøst grundlag. Når de helt-søndagshvilende mejerier var de mindste, hænger det
sammen med, at de missionske udbrydere
blev udbrydere, fordi de var i mindretal i
det oprindelige mejeris generalforsamling.
Havde de haft flertal, havde sognet sikkert
kun haft et mejeri og da et søndagshvilen
de. Andelsmejeriet Sejerø er det eneste ek
sempel på at de ikke-missionske andelsha
vere blev udbrydere fra et søndagshvilemejeri. Det må erindres, at de tal der er anført
i tabellen er fra 1930, og derfor kan afvige
fra de tal der var gældende på delingstidspunktet.
Endvidere tog de delte-søndagshvilemejerier ikke blot andelshavere fra det oprin
delige mejeri, men hvervede leverandø
rer så langt transporten tillod det. Derved
påvirkede en mejerideling også mejeri
strukturen udenfor sognets grænser.
Sammenholdes de delte mejeriers gen
nemsnitlige størrelse, nemlig hhv. 123/904
mindst-søndagshvilende og 76/561 helt
søndagshvilende med landsgennemsnittet i
1930, der da var 110/900, ses de delte, helt

søndagshvilende mejerier at have været be
tydeligt m indre.29 Dette forhold må have
øvet en væsentlig indflydelse på driftsom
kostningerne, men herom senere. Her skal
der gøres et forsøg på at vurdere, hvem
der fik de indremissionske andelshavere til
at vove springet.

Hvem krævede deling?
I Skanderup kom kravet fra C. J. Moe,
Indre Missions senere formand. Han fik i
1885 embede i Skanderup og få år efter
bredte vækkelsen sig i sognet. I begyndel
sen af 1890’erne kan der i Skanderup an
delsmejeris protokol findes flere forslag
om hhv. en komprom isordning eller en
søndagshvileordning. Disse forslag blev
bremset på generalforsamlingen og resul
tatet blev da grundlæggelsen af L under
skov andelsmejeri i 1895, kun 7 år efter at
det første mejeri i sognet var taget i brug.
Ved mejeriets 50 års jubilæum blev Moe
mindet som initiativtageren til dets opret
telse og han skrev i sine erindringer i 1926:
»—men da m odstanderne under ingen om 
stændighed ville lade mejerierne (her
tænkte han vel også på Vam drup, se ne
denfor) stå stille, ikke engang på de store
helligdage, byggede de hellige deres eget
mejeri til stor glæde for mejerister og mæl
kekuske, der i stedet for den evindelige
trællegang nu havde en hel dag om ugen
fri. Det fik da også snart god tilslutning fra
mange sider.«30
Den vækkelse, Moe var med til at
fremme i Skanderup, bredte sig snart til
Vam drup, især da han i 1894 varetog
vakancen her. Hans skarpe synspunkter
førte her til en retssag, fordi han fra præ
dikestolen havde karakteriseret en del af
de sognebørn, der stod udenfor Indre Mis
sion på en for dem at se fornærm ende m å
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de. Sagen gik helt til højesteret og Moe fik
en bøde på 200 kr. Fronterne var herm ed
trukket skarpt op, og selvom det ikke har
været muligt at finde V am drup andelsme
jeris første protokol, må det antages, at
indremissionske andelshavere flere gange
kom i mindretal, inden de i 1897 oprettede
Bastrup andelsmejeri, i øvrigt samtidig
med at den lokale indremissionsforening
holdt mødekam pagne 5 steder i sognet.31
Baggrunden for oprettelsen af B rand
borg andelsmejeri er beskrevet i Matthiesens biografi over pastor Busch. Heri
tildeles han en stor del af æren for, at m e
jeridelingen blev en realitet i Bøvling-Flynder. Vækkelsen var tidligt kom
met til sognet, og da der i 1886 blev opret
tet to mejerier her, fik de begge en kom p
romisordning. Busch, der var præst i sog
net 1893-1901, mente ikke, at de indre
missionske leverandører kunne være an
delshavere i et mejeri, der arbejdede om
søndagen, selvom de selv holdt mælken
hjemme. De var efter hans opfattelse in
direkte ansvarlige for, at det 3. bud blev
overtrådt. Det lykkedes Busch at få over
bevist et tilstrækkeligt antal leverandører
herom, og i 1897 kunne et af de mest m ar
kante søndagshvilemejerier indvies. I en
årrække blev der holdt missionsmøder på
mejeriet, og dråbepengene gik til missi
onens arbejde. Dråbepenge er det beløb
mejeriet får ind ved salg af den mælk, der
efter spandenes tømning kan opsamles.
Flere gange hvert år blev beløbet anført
i IM T under gaver f.eks. i 1916 »Dråber fra
mejeriet Brandborg 132 kr.« Det årlige
udbytte kunne undertiden andrage hen
ved 6000 kr.32
I forbindelse med søndagshvilemejeriets
oprettelse i Houe har flere meddelere pe
get på sognets præst 1890-1900 J. P. Agger
som initiativtager. Udover den sædvanlige

29. Ellbrecht V, 1930 s. 723.
30. Nedergaard, P.: Præste og sognehistorie. IX A, 1968. s. 228. Hjemmeliv og Trosliv XV, 1948. Chr. N. Dalls
erindringer s. 124. Lunderskov andelsmejeris protokol 1945-73, nov. 1947.
31. Nedergaard, P.: Præste og sognehistorie IX A s. 254.
32. Matthiesen, H.: A. Busch, en sognepræst. 1931. s. 251 f ogom dråbepenge s. 255. IMT 1961 s. 144, tillægs. 7.
24*

375

Harry Haue

oplysninger om, hvorfor 27 andelshavere
kollektivt udmeldte sig. Der blev søgt tilve
jebragt er forlig, men en talsmand for de
udmeldte fastslog »at de under ingen be
tingelser ville blive i mejeriet, men fast
holdt at ville udtræde pr. 1. nov. 1903.«34
Måske skyldtes delingen en fraktions
dannelse i den lokale indremissionsfor
ening. En meddeler har henvist til bevæ
gelsen »De gamle stier« som muligvis
kunne have stået bag delingen. Bevægelsen
havde til formål formål at bekæmpe de li
Buaas resttømningsapparat. Efter at spandene var blevet
tømt roterede de rundt med bunden i vejret. De dråber der
berale tendenser i Indre Mission. Ifølge
endnu var til overs, blev opsamlet i et kar som vist på fotoet.
Poul Holt skulle denne bevægelse først
Ellebrecht 1917 bd. IV. s. 431.
gøre sig gældende i 1920’erne, og således
ikke have noget med mejeriudviklingen i
opdeling i valgmenighed og Indre Mission Harboøre at gøre.35 En anden forklaring
var den sidste her delt i to fraktioner, nem  kunne være at det var leverandører uden
lig i en stærkt troende harboørefløj og en for Indre Mission der blev tilbage i det
mere m oderat fløj. Agger sluttede sig til gamle mejeri, og når missionsfolkene øn
harboørefløjen, og det fortælles, at han ved skede deres eget mejeri, kunne det være en
indvielsen af mejeriet i 1899 erklærede, at naturlig konsekvens af de vækkelsesbevæ
så længe mejeriet lå på dette sted, måtte gelser der med års mellemrum greb om sig
det aldrig være i drift på søn- og helligda i sognet. Den første vækkelse brød frem i
1880’ernes begyndelse, medens Moe
ge-33
Søndagshvilemejeriet i Bindslev blev endnu var sognets præst. En anden væk
først oprettet, efter at den indremissionske kelse kom i 1893 efter at 26 fiskere var
vækkelse havde været til stede i over 25 år. druknet, ligesom en vækkelse også fulgt en
Der gik en ny vækkelse over sognet i 1896, drukneulykke i 1902. Måske var der en
men først i 1908 blev søndagshvilemejeriet trang hos den hårde kærne af missionsfolk
til at markere deres åndelige udvikling
grundlagt.
En lignende udvikling synes at have fo overfor verdens børn ved helt at isolere sig
regået i Smidstrup. Fra 1904-1960 funge fra dem - også på mejeriområdet - selvom
rede søndagshvilemejeriet her i hård kon søndagssagen ikke kunne blive det spørg
kurrence med det søndagsaktive mejeri. I smål, som delingen kunne ske på. I alt fald
Gårslev blev dette mønster også fulgt; isolerede missionsfolkene i Harboøre sig
heller ikke her har det været muligt at er på skoleområdet, idet en af landets få fri
fare, hvem der var initiativtageren til meje skoler af indremissionsk observans blev
ridelingen. Mejeridelingen i Harboøre er oprettet her i 1892.36
Udover præsterne Moe, Agger og Busch
vanskelig at forklare. Her var der som
nævnt et søndagshvilende mejeri i forve er der også eksempler på at lægmænd har
jen, ikke desto m indre skulle der ligge reli været primus motor ved mejeridelin
giøse motiver til grund for det nye mejeris gen. Det gælder Søren Rasmussen, Byskov,
oprettelse. Protokollen indeholder ingen der af en meddeler nævnes som initiativta33. Nedergaard, P.: Præste og sognehistorie Bd. VI. 1963. s. 632.
34. Samme Bd. V. 1959. s. 408 og 413f. Forhandlingsprotokol for Harboøre gl. andelsmejeri. Afskrift foretaget
af Ejner Gjelstrup. cit. fra 27/7 1903.
35. Holt, P.: Kirkelig forening for den Indre Mission i Danmark gennem 100 år. 1861-1961. s. 706.
36. Nedergaard, P.: Præste og sognehistorie Bd. VI. 1963 s. 604ff og 616. Friskoler s. 618.

376

ger til oprettelsen af andelsmejeriet »Elme
ly« i Nr. Nissum. Rasmussen-Byskov, som
han blev kaldt, var lærer ved Indre Mis
sions højskole i Nr. Nissum og drev samti
dig en gård i sognet. H an blev senere kon
servativ landstingsmand og var i en år
række medlem af Indre Missions landsbe
styrelse.37
Når det kom til en mejerideling på Sejerø, skyldes det udfra de oplysninger, der
foreligger en toneangivende indremis
sionsk gårdm and Niels Jørgensen. Han
fastholdt at mejeriet »Tadebæk« skulle
være helt søndagshvilende. Et mindretal
var m odstandere heraf og brød da med
søndagshvilemejeriet i 1895 og oprettede
andelsmejeriet »Sejerø«. Dette mejeri
havde en slags kompromisordning, u d 
formet på den måde at leverandørerne
kunne beholde mælken hjemme på søn- og
helligdage, men måtte ikke levere den
gamle mælk den følgende søgnedag. Skete
det gav det en bøde på 100 kr. Mejerikri
gen varede på Sejerø indtil 1942, da de to
små mejerier blev sammenlagt under en
kompromisordning. Så længe striden va
rede, kunne sejerøboerne til sognerådsval
gene stemme enten på det gamle eller det
ny mejeris parti.38
Fælles for de 11 sogne var den oftest
skarpe opdeling af beboerne i hhv. Indre
Mission og den grundtvigske valgmenig
hed. Polariseringen fortsatte udover om 
råder som kirke og mejeri ved oprettelse af
friskoler, forsamlingshuse, missionshuse,
afholdshoteller, ja, undertiden kunne de
åndeligt uforenelige grupper heller ikke
enes om samme brugsforening eller heste
forsikring.39
Der var nok en forbindelse mellem en
egns økonomiske og sociale udvikling og
den intensitet, hvormed befolkningen op
levede de åndelige vækkelser. Men de 11
sogne med delte mejerier havde meget for
skellige produktionsmæssige vilkår, så der
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kan næppe i dette forhold findes en for
klaring på, hvorfor en mejerideling i disse
sogne blev en realitet. Forskellen på Sejer0/Harboøre, der var perifere, sentudviklede om råder og de fede østjyske sogne
som V am drup, Skanderup, Smidstrup og
Gårslev kan vanskeligt være tydeligere.
Når mejeristrukturen i de 11 sogne blev
ændret af den åndelige udvikling, skyldtes
det nok i vid udstrækning markante per
sonligheders ihærdige påvirkninger af le
verandørerne. Disse åndelige ledere havde
selv været med til at skabe en åndelig pola
risering i sognet, som gjorde en kom pro
misordning uholdbar i længden. Konse
kvensen blev en mejerideling med oprettel
sen af nyt, produktionsteknisk set overflø
digt mejeri - en institution der må have
cementeret missionsfolkenes gruppefæl
lesskab mere end missionshuset.

Mejeridelingens umiddelbare
omkostninger.
De første omkostninger de udmeldte an
delshavere måtte bære var udmeldelsesgebyret, hvis størrelse som regel var anført i
mejeriets vedtægt. Hvis financieringsperioden ikke var afsluttet blev der tale om et
ekstraordinært afdrag på den del af gæl
den, som andelshaveren i leverandørkon
trakten havde forpligtet sig til at være ga
rant for.
De leverandører, der meldte sig ud af
Bækmarksbro andelsmejeri i 1897 kunne
nøjes med at betale 2 kr. pr. ko, medens
der i Bøvling blev krævet 25 kr. pr. ko,
selvom vedtægten fastsatte 10 kr. Mærke
ligt nok accepterede de udmeldte andels
havere dette krav, og måden beløbet blev
tilvejebragt på fortjener omtale, idet den
tydeligt viser udbrydernes offervilje og
gruppefællesskab. Med henvisning til et
skriftssted, der om handler nødvendighe-

37. Elberling, V.: Rigsdagens medlemmer gennem 100 år. 1949-50. Bd. III. s. 208.
38. Nielsen, R.: Mejerierne på Sejerø. I Andelsbladet 1942. s. 1665-68. Nedergaard, P.: Præste og sognehistorie
Bd. II. 1954. s. 333f.
39. Hjemmeliv og trosliv XV. 1948. Chr. N. Dalls erindringer s. 125.

377

Harry Haue

A. Busch. »Busch var a f natur stejl og impulsiv, selvbevidst
og energisk — talte med brændende lidenskab, prædikede
længe og indtrængende, fremhævede livets store risiko og
alvor, det afgørende skel mellem tro og vantro og et liv i
overensstemmelse hermed« skrev Poul Holt. Kirkelig fo r
ening fo r den Indre Mission i Danmark gennem 100 år.
1861-1961. s. 505.

den af at bære hinandens byrder, foreslog
Busch, at »- enhver af vennerne skriver på
en seddel, hvor stor eller lille en part han
har evne og råd til at give i denne sag og
det enten han så selv har køer eller ikke.«
Der indkom 2400 kr., hvilket var tilstræk
keligt.40 Senere ønskede yderligere to leve
randører med tilsammen 14 køer at slutte
sig til vennerne i søndagshvilemejeriet.
Andelshaverne i det søndagsaktive mejeri i
Bøvling ville åbenbart standse den trafik
og krævede 100 kr. i udmeldelsesgebyr pr.
ko. Nu sagde Busch fra, og rådede de to

mænd til at gå rettens vej. U nderretten
stadfæstede kravet om 100 kr., men overretten henviste til mejeriets love, hvor 10
kr. var maksimum, og lod dette beløb være
gældende. Andelshaverne i Bøvling ville
lade sagen gå til højesteret, men det lykke
des forinden at nå et forlig på 20 kr. pr. ko.
Bradborg mejeri fik da også i folkemunde
tilnavnet »trodsmejeriet«, medens mis
sionsfolkene foretrak »trosmejeriet«. Efter
forliget skrev Busch, der da var flyttet til
Odense, »Herren give i nåde alle venner at
være glade ved afslutningen af denne sag.
Ja, gid I må bevares i trofasthed overfor
mejerisagen.«41
Konflikten mellem de søndagsaktive m e
jerier i Bøvling-Flynder og søndagshvile
mejeriet var ingen undtagelse. Ved gen
nemgangen af søndagsaktive mejeriers
protokoller i de mejeridelte sogne, er der
fundet flere eksempler på sagsanlæg eller
trussel herom og forlig, især i forbindelse
med sindelagsskifte eller gårdhandel.42
V am drup og Bastrup andelsmejerier
nåede i 1931 til en aftale der gik ud på, at
sålænge andelshaverne hæftede for gæld i
et af mejerierne, skulle de blive til perio
dens slutning, og ville da ikke blive m odta
get af det andet mejeri. I de tilfælde hvor
andelshaverne insisterede på at flytte
skulle evt. økonomiske mellemværender
ordnes af mejerierne.43
Etableringen af en sådan aftale vidner
vel om, at de store dønninger fra vækkel
sernes første tid var ved at lægge sig. Dog
kendes der ikke tilsvarende aftaler fra an
dre sogne. Inden en landm and besluttede
sig til at gå ind i et søndagshvilemejeri, var
han vel kommet til den konklusion, at det
var en frelsebetingelse for ham at være ak
tiv i denne sag. Det må vel i korthed være
forklaringen på at de mange landmænd,
der trodsede den økonomiske usikkerhed
det normalt medførte at gå ind i et delt

40. Matthiesen, H.: A. Busch, en sognepræst. 1931 s. 253.
41. Samme s. 253.
42. Bastrup andelsmejeris forh. protokol 27/11 1909, bøde på 35 kr. og Vamdrup andelsmejeris forh. protokol
13/4 1943, retssag efter ejerskifte.
43. Vamdrup andelsmejeris forh. protokol, 8/12 1931.
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mejeri, alligevel vovede dette. En af dem
der deltog i oprettelsen af Lunderskov an
delsmejeri skrev herom i sine erindringer,
og da de overvejelser han refererede sik
kert er blevet foretaget af mange indremis
sionske landm ænd i de delte sogne, citeres
han her in extenso. »Det blev de hellige
gårdm ænd magtpåliggende at få standset
mejeriet om søndagen; men befolkningen
kunne ikke enes om det, og resultatet blev,
at de skiltes. Det blev så bygget et nyt meje
ri, men det var med megen bekymring
mange gik med til det. Det var i den dårlige
landbrugstid (1895) og pengene var små.
To mejerier blev dyrere i drift end et. En
mand sagde: »Ja, arbejde om søndagen
kan vi ikke. Få det til at gå med m indre
indtægt, kan vi heller ikke. Vi er vant til at
få renterne til december termin af meje
rioverskuddet - efterbetalingen - og der
bliver intet overskud mere. Overtræde
Guds bud kan vi imidlertid ikke. Vore
venner går den vej, at lade Gud råde for
fremtiden. Det må han også for os. Vi blev
heller ikke beskæmmet. Mejeriet gik godt i
mange år. Det holdt 50 års jubilæum i
ljor.«44
Omkostningerne ved bygningen af me
jeriet beløb sig typisk til 15000 kr. Dette
beløb har næppe været en hindring for
indremissionske andelshavere, når de
overvejede at slutte sig til udbryderm eje
riet. Men udtrædelsesgebyret set i sam
m enhæng med det m indre overskud ny
etablerede søndagshvilemejeri kunne tæn
kes at give, var, især for den landm and der
ikke havde penge nok på kistebunden, en
alvorlig affære. Mange missionske an
delshavere har i denne situation bogstave
ligt talt givet sig Gud i vold, som det også
frem går af samtidige beretninger.
I sogne med delte mejerier var søndags
hvilemejeriet oftest det mindste, og var der
for naturligt interesseret i nye andelshave
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re. Dertil kom at der i en forøgelse af an
delshaverkredsen var et udtryk for at mis
sionen havde frem gang i sognet. U nderti
den følte bestyrelsen sig foranlediget til, at
tilbyde et kontant beløb for at få navnlig en
større andelshaver med. Blev en gård solgt
til en ikke-missionsmand, kunne vel ingen
fortænke bestyrelsen i at søge at fastholde
den nye ejer som leverandør. En m edde
ler, der fulgte denne proces på nært hold,
skriver at »-De respektive bestyrelser var
på tæerne for at konkurrere om denne le
verandør.« I et konkret tilfælde Fik en til
flytter, der ikke tilhørte missionen, besøg
af en af de ledende missionsfolk, som
skulle have sagt: »Det drejer sig om, om du
vil i himmelen eller du vil i helvede, vil du i
helvede skal du bare flytte, men vil du i
himmelen skal du blive i vort mejeri«. Så
tænkte den ombejlede andelshaver »Og
så tint a det var rårest i æ himmel!«45
Dermed havde søndagshvilemejeriet
fastholdt leverandørantallet, selvom meje
riet efter meddelerens oplysning havde en
ringere økonomi en det søndagsaktive me
jeri. En anden meddeler har beskrevet,
hvordan en landmand, der overvejede at
skifte mejeri, pludselig nåede til klarhed
over spørgsmålet. Manden sad og malkede
i kostalden en vinter morgen sammen med
karl og pige, men pludselig sprang han op
og sagde: »Ikke en dråbe mælk mere til
mejeriet om søndagen.«46

Andelshavernes sociale placering.
Det har undertiden været hævdet, at det
især var de lavere sociale lag på landet, der
tilsluttede sig Indre Mission, medens de
mere velaflagte søgte til valgmenigheden.
Det kan derfor være god mening i at un
dersøge de delte mejeriers leverandør-

44. Hjemmeliv og Trosliv. XV. 1948. Chr. N. Dalls Erindringer s. 124.
45 89/76UP j 3 deIsmejeris forh' Protoko1 7/2 1898 °g 25/5 1900. Nationalmuseets etnologiske undersøgelser.
46. Brev fra meddeler.
47. Holt., P. anførte jubilæumsskrift 1961, s. 814 og Margaretha Balle-Petersens artikel i Folk og Kultur s
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Delte mejeriers leverandører procentuelt fordelt efter koantal ca. 1930. ms = mindst søndagshvilende,
sh = helt søndagshvilende.
Bindslev
Bækmarksbro
Bøvling
Gårslev
Harboøre Gl.
Tørring
Lydum
Nr. Nissum
Sejerø
Skanderup
Smidstrup
Vamdrup

ms
15,5
50,0
25,7
20,2

36,6
15,5
20,5
23,3
13,8
35,2
45,6
49,5

0-4

sh
17,5
25,4
40,0
32,4
14,3
3,2
20,4
12,7
0,0
8,0
0,0

ms
74,2
48,2
70,4
75,3
63,4
78,6
78,0
70,9
86,2

41,7
49,6
36,6

5-20

over 20
sh
ms
10,5
10,3

sh
71,9

1,8

3,0
4,5

66,7
60,0
67,6
85,7
96,7
77,6
87,3

0,0
6,0

1,4
5,8

0,0

23,1
4,8
14,0

100

76,0

100

kreds m.h.t. kobesætningernes størrelse,
da det må antages, at der er en nogenlunde
overensstemmelse mellem antallet af køer
og social placering.
Som kilde er brugt Ellbrechts Dansk Me
jeristat 1930, hvor de enkelte mejeriers an
delshavere er opdelt i tre grupper, nemlig
0-4 køer, som dækker husm ændene, 5-20
som om fatter små og større landmænd. De
andelshavere der havde over 20 køer må
betegnes som hørende til landbrugets
overklasse - store gårdejere og proprietæ
rer. Det ville have været hensigtsmæssigt
for denne undersøgelse, om gårdmandsgruppen med 5-20 køer havde været mere
opdelt, men det trykte materiale gør det
ikke muligt. De egentlige leverandørlister,
som undertiden oplyser om antallet af kø
er, er kun for tre mejeriers vedkommende
blevet inddraget, og falder ikke tidsmæs
sigt sammen med Ellbrechts materiale.48
Ved en sammenligning af første og an
den kolonne i tabellen, frem går det at over
halvdelen af de delte mejerier procentuelt
havde lige mange husmænd. I fire tilfæl
de, nemlig Lydum/Sdr. Virum, Skanderup/Lunderskov, Smidstrup/Søndagshvile
og Bastrup/V am drup var der en tydelig
større procentdel af husm ænd i de mindst
søndagshvilende mejerier. Undtagelsen

Søndagshvile

Brandborg
Fælleslykke
Harboøre Ny
Houe
Sdr. Vium
Elmely
Tadebæk
Lunderskov
16,0 Søndagshvile
0,0 Bas trup
7,9

0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
0,0

herfra er Gårslev/Fælleslykke, hvor der
var forholdsvis flere husm ænd i søndagshvilemejeriet. Det kan undre, at der i Lun
derskov og Bastrup slet ikke var leveran
dører med under 5 køer. For Lunderskov
andelsmejeris vedkommende findes der en
leverandørliste fra 1922 med angivelse af
antal køer pr. andelshaver, og fordelt på
de tre grupper ser resultatet således ud:
Lunderskov andelsmejeris leverandører fordelt på
de tre grupper 1922 efter koantal sammenholdt med
Ellbrechts oplysninger 1930. Alt i %.
1922
1930

0-4
44,1
0,0

5-20
52,4
100,0

Det er nærliggende at slutte, at de tal, Ellbrecht har haft til rådighed, er forkerte.
Der er ingen grund til at tro, at andelsha
verkredsen skulle ændre sig så drastisk fra
1922-30. Meget tyder på at Ellbrechts op
lysninger om Bastrup heller ikke har en
sandsynlig forbindelse til virkeligheden.
Desværre kendes der ingen leverandørli
ster herfra med oplysninger om koantal,
men et årsregnskab fra 1930 angiver, hvor
meget mælk den enkelte andelshaver leve
rede i årets løb. Den gennemsnitlige mæl-

48. Leverandørlister fra Harboøre gl. mejeri, 1903, Lunderskov 1922 og Vamdrup 1921.
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over 20
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kemængde pr. ko var omkring 1930 ca.
3000 kg pr. år. På dette grundlag er det
muligt at nå til en bestemmelse af, hvor
m ange køer andelshaverne havde.49
Det viser sig at mindst 38 eller 34,8 % af
leverandørerne må have haft under 5 kø
er, hvilket dog procentuelt stadig er noget
m indre end husm andsgruppen i sognets
søndagsaktive mejeri. Denne revision af
Ellbrechts talmateriale fremkalder den mi
stanke, at hans andre tal kan vise sig at
være ligeså fejlagtige. Da Danmarks Meje
ristatistik før 1930 ophørte med at fordele
leverandørerne til de enkelte mejerier i de
tre grupper, er der næppe anden kontrol
mulighed end at opsøge mejeriernes leve
randørlister eller regnskaber, hvis de
endnu er bevarede.
Dette ganske vist ringe repræsentative
og noget usikre materiale giver ingen støtte
til teorien om, at Indre Mission havde en
særlig appel til de lavere sociale lag på
landet.
En af grundene til at der var en svag
tendens til, at der var flere husm ænd i
valgmenighedskredsens mejeri, kunne
være at netop husm ændene havde dårligst
råd til at basere deres tilværelse på det nye
søndagshvilemejeri. Da Sdr. Vium an
delsmejeri blev oprettet i 1925, anfører en
meddeler, at kun halvdelen af de troende
forlod Lydum andelsmejeri. Det var måske
husm ændene der holdt sig tilbage? I alt
fald havde Sdr. Vium andelsmejeri kun få
leverandører jvf. Ellbrecht m ed et koantal
fra 0-4. Lydum fortsatte da også med at
have kompromisstatus. Når der i dette til
fælde ikke var en mere udbredt tilslutning
til søndagshvilemejeriet, kan det hænge
sammen m ed både lokalpatriotisme og
transportbesværligheder. For at nå til en
mere sikker konklusion er det nødvendigt
at foretage nogle lokale studier, der imid
lertid ligger udenfor denne artikels ram 
m er.50
I 3. og 4. kolonne er procentdelen af

gårdm ænd - taget i bred forstand - anført.
Tendensen er her, at de delte mejerier
stort set havde lige mange andelshavere
med 5-20 køer, med undtagelse af de me
jerier, der havde særligt mange husmænd;
disse mejerier havde da færre gårdm ænd
og omvendt. Bemærkelsesværdigt er det,
at Sdr. Vium andelsmejeri havde næsten
alle andelshavere placeret i denne gruppe.
Hvis tallene er korrekte, tyder det på at
Indre Mission i dette sogn var domineret
af landbrugets middelklasse. De bevarede
leverandørlister fra Lunderskov og Vam
drup, gjorde det muligt at undersøge, hvor
der var flest andelshavere placeret i inter
vallet 5—20 køer. Resultatet var for L un
derskovs vedkomm ende at ud af 76 an
delshavere i 1922, havde 56 mellem 5 og
10 køer, 18 mellem 11 og 15 og kun 2
havde mellem 16 og 20 køer. For Vamdrups vedkomm ende var der ud af 68 i
1921 ikke m indre end 56 i intervallet mel
lem 5 og 10 køer, 8 havde 11-15 og kun 4
mellem 16 og 20 køer. Den tidligere
nævnte opgørelse over leveret mælk til Ba
strup andelsmejeri 1929—30, bekræfter
denne tendens.
Disse tre eksempler m aner til forsigtig
hed med at skelne for håndfast mellem
husm ænd og gårdm ænd. På den anden
side er der nok det reelle i at sætte et skel
ved 4 køer, at her gik grænsen mellem den
andelshaver, der måtte tage arbejde hos
andre, og den der stort set kunne ernære
sig og sine ved bedriften.
Angående de store leverandører var bil
ledet m indre ensartet. Det søndagshvi
lende mejeri var i denne henseende pro
centuelt ligestillet i Bindslev og dom ine
rende i Brandborg og Smidstrup. På Se
jerø og Harboøre havde ingen af de delte
mejerier leverandører med over 20 køer.
For de øvrige mejeriers vedkommende
havde de mindst søndagshvilende flest le
verandører, dog kun særligt markant i
Skanderup og Vam drup.

49. Bastrup andelsmejeri, regnskabsprotokol 1929-30. Danmarks Mejeri-statistik, 1930 s. 14 vdr. landsgen
nemsnit.
50. Brev fra meddeler vedr. Sdr. Vium, oprettet 1925.
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Forudsat at talmaterialet holder så no
genlunde, må en rimelig konklusion være,
at der som helhed ikke var nogen markant
tendens til, at et bestemt socialt lag domi
nerede det ene af de delte mejerier - tvær
timod var der med få undtagelser tale om
en jævn fordeling. Leverandørerne til det
delte, søndagshvilende mejeri nærm ede sig
efter alt at døm me et repræsentativt udsnit
af sognets mælkeproducenter, og det tyder
ikke på at der var nogen økonomisk-social
forklaring på, hvem der fulgte det ene el
ler det andet mejeri.

Transportproblemer.

Inden det nye, søndagshvilende mejeri
kunne begynde sin virksomhed, skulle der
etableres et net af mælkeruter. I realiteten
betød mejeridelingen, at der skulle henved
dobbelt så mange m ælkeruter til for at få
transporteret den samme mælkemængde,
forudsat at leverandørerne til det ny m e
jeri boede spredt over hele sognet.
Som eksempel kan nævnes Vam 
drup/Bastrup andelsmejerier, som tilsam
men i 1921 havde 21 ruter, hvoraf de 17
stort set fulgte de samme veje.51 Selvom
søndagshvilemejeriet kun fungerede 6
dage om ugen, skulle der om sommeren
køres 7 gange, idet lørdagsaftensmælken
umiddelbart efter malkningen skulle brin
ges til mejeriet, som skulle være færdig
med behandlingen heraf inden midnat.
Det var lettere at køre lørdag aften, da der
kun var mælk fra en malkning, til gengæld
var der mælk fra tre malkninger mandag
morgen, hvilket kravede større vognkapa
citet og flere spande. Om vinteren var det
ikke nødvendigt at køre mælken til skum
ning på mejeriet lørdag aften, men som
følge heraf var der m andag morgen mælk
fra 4 malkninger, hvilket kunne betyde, at
der skulle køres to gange eller sættes ekstra
vogne ind.
Den største ulempe ved den sindelagsbestemte mejeristruktur - uanset hvilken af

de delte mejerier man var leverandør til var utvivlsomt denne komplicering af tran
sportproblemerne. Særlig tung var vel
byrden for de søndagsaktive, som
selvom de stort set alle havde 7 dages drift,
måtte køre samme vejlængde efter m indre
mælk. Det var altså ikke kun missionsfolkene, der betalte omkostningerne, ved at
de kunne følge deres overbevisning i for
bindelse med mejeriernes søndagshvile,
men de landm ænd der i sogne med delte
mejerier ikke havde noget åndeligt behov
for at levere til et søndagshvilende mejeri,
måtte også betale.
På den baggrund er det forståeligt at
striden om mejeriernes søndagshvile ofte
blev kaldt mejerikrigen. Flere meddelere
har fæstnet sig ved de delte mejeriers tran
sportproblemer. Fra Lemvigegnen vurde
rede to ældre landmænd, der kendte for
holdene på nært hold i en lang årrække,
problemerne sådan: »Dette (mejeridelin
gen) var i økonomisk henseende meget
uheldigt, dels skulle der dobbelt så mange
mælkevogne til, da leverandørerne jo bo
ede sammenblandede, så kuskene måtte
køre frem og tilbage, og dels betød den
mindre mælkemængde på hint mejeri
stærkt forøgede driftsudgifter.« Helt på li
nie herm ed skrev den anden »Det for
øgede (udgifterne til) både drift og mælke
kørsel meget, men det beviste også, at de
ville ofre noget for det, de troede var rig
tigt.«52
I Busch-biografien oplyses det at »I hele
14 år kørte hver andelshaver sin tur, hvis
han da var i stand dertil. Det var et helt
kunststykke at få anbragt disse kørsler i
orden, men Busch var mester for at klare
det. »Nej, hvor må det dog være dejligt så
dan at kunne komme rund t og sige god
morgen til hinanden« opm untrede han
dem, og det blev da ordnet sådan, at alle
småfolkene slap fri«. Citatet bringer dog
ingen fuldstændig klarhed over, hvordan
man bar sig ad i Brandborg, men det skal
vel forståes sådan at andelshaverne på skift

51. Forhandlingsprotokoller fra Bastrup dec. 1921 og Vamdrup juli 1921.
52. Nationalmuseets etnologiske undersøgelser 89/76 s. 11 og brev fra meddeler.
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Den type mælkevogn, som er vist på billedet, var typisk indtil ca. 2. verdenskrig. Kombinationen a f smalle,jernbeslåede trækhjul
og de sandede veje i flere vestjyske sogne har ikke formindsket ulemperne ved transporten til de delte mejerier. Ellbrecht IV
1930. s. 212.

kørte den mælkerute de selv var placeret i.
En meddeler fæstner sig også ved, at kørs
len lørdag aften var særlig festlig - ligesom
optakt til søndagen. Andre delte, søndags
hvilende mejerier havde dog regulære
mælkeruter, der bortliciteredes hvert år.53

Hvad blev der vundet?
Når så først etableringsbesværlighederne
var overstået, og det nye søndagshvilende
mejeri var kommet i gang, kunne leveran
dørerne glæde sig over, at de havde fået
mælkeproduktionen underordnet det 3.
bud.
I virkeligheden var det kun få personer,
der fik adgang til at holde fri om søndagen
med mejeriets lukning - typisk 3 ansatte på
mejeriet og de 7-10 kuske. Var der 100
andelshavere til mejeriet, skulle mindst li
geså mange røgtere i arbejde med at
malke og fodre køerne; dette kunne Indre
Mission ikke ændre på. Det synes at være
en ringe effekt - at kun ca. 10% af de der
til daglig arbejdede med mælkeprodukti
onen - kunne få søndagsfri, men de 10%

var, hvad der var menneskelig muligt at
opnå, og den indremissionske leverandør
kunne nu se præsten og vennerne i øjnene,
når talen var om det 3. bud. Hans chancer
for at komme i kirke om søndagen var der
imod ikke blevet forbedret.
Det gruppesam m enhold, der kom til ud 
tryk blandt missionsfolkene i missionshu
set, var efter søndagshvilemejeriets etable
ring blevet udvidet til det økonomisk mest
vitale om råde for landbrugserhvervet. Me
jeriets generalforsamling blev indledt og
afsluttet med bøn og salmesang, ligesom
der også kendes eksempler på, at der blev
afholdt egentlige missionsmøder på meje
riet, hvor det blev indskærpet ungdom m en
at helligholde søndagen. I sogne med delte
mejerier følte de søndagsaktive vel og
så et gruppefællesskab på mejeriområ
det, selvom der nok her mere var tale om
at gøre en dyd af en påtvungen ordning.54
Kravene om et delt, søndagshvilende
mejeri, er et klart eksempel på, at åndelige
argum enter i denne sag vejede tungere end
rationelt-økonomiske synspunkter. Mis
sionsfolkene var i de delte sogne ikke blot

53. Matthiesen, H.: A. Busch, en sognepræst. 1931. s. 255. I Lunderskov og Bastrup bortliciteredes ruterne
normalt.
54. Breve fra meddelere: Missionsmøder i Houe og Brandborg.
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tilhængere af søndagshvile indenfor det
eksisterende mejeris ram m er, men var
også villige til at betale de betydelige om 
kostninger en udmeldelse medførte.
Ganske vist var ikke alle missionsfolkene
med i søndagshvilemejeriet. Der er ek
sempler på, at alvorligt troende landm ænd
modstod gruppepresset og fastholdt den
opfattelse, at søndagsmælkens levering var
et individuelt samvittighedsspørgsmål.55
Alligevel må det have været en almindelig
opfattelse i nogle indremissionske kredse,
at først efter afslutningen af mejerisagen
var vækkelsen blevet helt gennemført.
Striden omkring mejeriernes søndags
drift har tilføjet det åndelige liv i mange
sogne en intensitet, som ellers vanskeligt
ville være fremkommet. Oprettelsen af
søndagshvilemejeriet var ikke blot en kon
sekvens af vækkelsen, men også et instru
ment til at forstærke denne. Dets etable
ring har utvivlsomt virket bevarende på
leverandørkredsens samhørighedsfølelse
med indremissionskredsen. Det var måske
en medvirkende årsag til, at de åndelige
ledere indenfor Indre Mission viste sagen
så stor interesse.

Hvorfor ophørte mejeriernes
søndagshvile?
En besvarelse af dette spørgsmål kan med
de oplysninger, der indtil nu foreligger,
kun blive skitsemæssig. Især må det tids
punkt, hvor de enkelte mejerier blev søndagsaktive, kendes for flere mejeriers ved
kommende, end tilfældet er.
For de ikke delte, men søndagshvi
lende mejeriers vedkomm ende var trans
portproblem et m ere overskueligt, idet
mejeriet betjente et som regel naturligt op
land. Det er imidlertid næppe muligt at
undersøge, hvilke m erudgifter søndagshvilemejerierne havde til transport pr. 1000
kr. sødmælk.

Udgifterne hertil beløb sig i 1925 i u d 
valgte sogne til 7,62 kr. i Fjelstervang,
11,44 i Munklinde, 7,95 i Assing og 7,42 i
Hemmet. Forklaringen på disse udsving
skal søges i mælkemængde, større leveran
døreres transport af egen mælk og vejenes
beskaffenhed. Hertil kom at flere mejerier
holdt vogne, medens andre overlod om 
kostningen heraf til kuskene selv.56
I det øjeblik søndagshvilemejeriet gik
over til en kompromisordning, som regel i
de første år kombineret med en vinterhvileordning, skete der en forøgelse af driftsog transportudgifterne, idet mejeriet
skulle i drift både lørdag aften og søndag.
Det var situationen på Hem m et andelsme
jeri, da der blandt leverandørerne efter
mange års diskussion blev enighed om en
kom prom isordning i 1939. Da det samti
digt blev besluttet, at der, så længe 20 % af
leverandørerne på generalforsamlingen
ønskede det, fortsat skulle køres to gange
om lørdagen om sommeren, betød det 8
mælketure pr. uge.
I regnskabsåret 1939-40 steg udgifterne
til transport med 14,5 %, hvoraf en del dog
må tilskrives prisstigninger. Udgifterne til
kul og arbejdsløn må i sommerhalvåret,
hvor mejeriet måtte i gang 8 gange pr. uge,
ligeledes have haft en vis vægt. Disse mer
udgifter kunne nok tale for en genindfø
relse af 6-dages drift, hvilket dog af andre
grunde var helt utænkeligt. I stedet opfat
tede m odstanderne af indskrænket søn
dagsdrift m erudgifterne som et argum ent
for helt at gå over til regulær 7-dages drift,
hvilket som regel blev resultatet efter for
løbet af en kortere årrække m ed en kom
prom isordning.57

Den gamle mælks kvalitet
Udover transportproblem erne kom van
skelighederne ved at holde den gamle
mælk dvs. den længst tilbageholdte mælk

55. Eksempel fra Bastrup andelsmejeri.
56. De enkelte mejeriers regnskaber i Det kgl. Biblioteks småtryksafdeling.
57. Hemmet andelsmejeris forh. protokol. Ekstraordinær generalforsamling 12/4 1939. Transportudgifter fra
dette og det følgende år. 20/8 1948 blev mejeriet helt søndagsaktivt.
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Skematisk fremstilling a f mælkekøleanlæg med ringkøler.
Vandet tilføres apparatet fra beholderen A og går op gennem
apparatet, mælken hældes i tragten D og risler ned over
ringene på køleapparatet. (Modstrømsprincippet).

Skematisk fremstilling a f nwelke-kølebassin i forbindelse med
vandpumpe og vandingstrug.

Det har ofte været de større børns opgave at forsyne kølebassinet med koldt vand fra håndpumpen. En afkøling a f mælken på
denne måde kunne forøge søndagsarbejdet. Det lunkne vand, der forlod kølebassinet blev brugt til at vande køer med. Ellbrecht
I, 1930. s. 301 f.

sød. Den udbredte mælkekørsel lørdag af
ten om sommeren til mejerier med ind
skrænket søn- og helligdagsdrift var i sig
selv et vidnesbyrd om problemets omfang.
Selvom mælken fra lørdag aften i som m er
tiden blev behandlet um iddelbart efter
malkningen, ville 1/14 af ugens mælkepro
duktion, nemlig den fra søndag morgen,
blive mellem 24-28 timer gammel, inden
den blev behandlet på mejeriet. Den bakte
riekultur, der altid er i mælken, vil da have
gode muligheder for at udvikle sig. I som
m erm ånederne kunne den gamle mælk nå
at blive sur og derm ed kassabel eller
m indre værd. Et søndagshvilemejeri havde
i sin første vedtægt fra 1897 en passus om,
at det var tilladt at levere sur mælk efter
søn- og helligdage, dog ville prisen blive
nedsat med 10%.58
Forskellige køleordninger kunne tages i
anvendelse for at begrænse bakterievæk

sten, men det krævede ekstraarbejde og
evt. særlig teknik. Helt fra mejerivæsenets
første tid har afkølingens gavnlige indfly
delse været kendt. Den mest almindelige
fremgangsmåde var at anbringe transport
spandene i et bassin med koldt, rindende
vand; men da mange gårde endnu i mel
lemkrigstiden ikke havde maskindreven
vandpum pe, måtte der med jævne mel
lemrum pumpes koldt vand med hånd
kraft, hvilket nok begrænsede effekten.
Fra søndagshvilemejeriernes første tid
kendes der eksempler på at spandene med
søndagsmælken blev sænket ned i den
åbne brønd, for at kunne holde sig frisk.59
Hvis landm anden havde elektrisk, eller på
anden måde drevet vandværk, var der
flere m etoder til at nedkøle mælken, uden
at det krævede væsentlig ekstraarbejde.
De danske m ælkeprodukter skulle kon
kurrere på kvalitet. Kravene hertil blev

58. Bastrup andelsmejeri, vedtægter 1897 § 8
59. Eks. fra Houborg.
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gradvist skærpet, og i 1931 blev det obliga
torisk mindst en gang ugentlig at foretage
reduktaseprøve. Denne mere nøjagtige
metode skulle tildels erstatte syn, lugt og
smagsbedømmelsen. Efter reduktaseprøven deltes mælken i 4 klasser, og et cirku
lære påbød nedsat betaling for mælk, der
kom i 4. klasse. Endvidere var det ret al
mindeligt at belønne den mælk, der gik i 1.
klasse. Prøvens betydning understregedes
derved, at en hel uges leverance blev af
regnet efter den klasse mælken var blevet
placeret i på prøvedagen.60
Søndagshvilemejeriernes leverandører
var naturligvis interesseret i en god mæl
kekvalitet og derm ed en pæn afregning,
men ville man acceptere at hele ugens af
regningspris skulle rette sig efter en evt.
reduktaseprø\e af den gamle mælk, der
blev leveret om mandagen?
I Hem m et andelsmejeri blev reduktaseprøven først indført i 1930. Samme år
skete det, at mandagsmælken - incl. den
gamle mælk - blev genstand for en reduk
taseprøve. Resultatet som sådan kendes ik
ke, idet reduktaseprotokollen ikke er beva
ret. Men andelshavernes reaktion er kendt.
I juni 1930 forelå der for mejeriets besty
relse et forslag fra 36 andelshavere med
følgende ordlyd: »I anledning af at der
mandag den 26. maj blev taget redukta
seprøve forlanger vi undertegnede afholdt
en ekstraordinær generalforsamling, hvor
vi ønsker at få drøftet om det er lovligt at
tage prøve af mælk, som er over et døgn
gammelt; i så tilfælde forlanger vi at meje
riet kører om søndagen«.61 På den føl
gende generalforsamling blev det konsta
teret, at det var lovligt at tage prøve af den
mælk, der var mere end et døgn gammel
og der blev derefter foretaget en afstem
ning om der på Hem m et andelsmejeri
skulle indføres søndagskørsel. Resultatet
blev 33 ja og 27 nej, men da vedtægterne
bestemte at der skulle 2/3 flertal til i dette
spørgsmål, blev søndagskørsel ikke ind

ført. Et tydeligt vidnesbyrd om, hvor alvor
ligt andelshaverne opfattede kontrollen af
den gamle mælk, får man, hvis afstem
ningsresultatet fra 1930 sammenholdes
med, hvad der kom ud af et tilsvarende
forslag på den ordinære generalforsamling
i 1929.
Afstemninger om indførelse af søndagskørsel på
Hemmet andelsmejeri hhv. 1929 og 1930.62
Ordinær genf. 1929
Ekstraordinær 1930

ja
24
33

nej blanke i alt
56
6
86
27
0
60

Det er iøjnefaldende at m odstanderne af
søndagskørselen stod langt svagere um id
delbart efter indførelsen af reduktaseprøven og kvalitetsbetalingen. Ganske vist fo
rekom m er det underligt at færre stemte i
1930 end i 1929, men det må nok tages
som et udtryk for, at en del indremis
sionske leverandørere helt afholdt sig fra
at deltage i afstemningen i 1930. Det er
måske også forklaringen på at ingen ved
den sidste afstemning tilsyneladende
stemte blankt
For Hem m et andelsmejeris vedkom
mende kunne den skærpede kontrol med
bl.a. den gamle mælk, og derm ed chan
cerne for en ringere ugentlig afregning, til
intetgøre nogle andelshaveres modstand
mod mejeriets søndagsdrift, medens an
tagelig langt flere afholdt sig fra at stem
me. Det kunne tyde på at offerviljen i indremissionskredsen på mejeriområdet
havde nået en grænse, hvor flere vejede
hensynet til det økonomiske udbytte højere
end en strikt overholdelse af det 3. bud.
Mandagsmælkens kvalitet blev ikke så
problematisk et spørgsmål på alle søndagshvilemejerier som tilfældet var det i
Hemmet. Forespørgsler hos mejerifolk,
som har arbejdet med søndagshvilemejerier, gav som resultat, at der på flere

60. Ellbrecht I. 1930, s. 305ff om reduktaseprøven. Samme s. 308 vedr. cirkl, af 27/3 1931.
61. Hemmet andelsmejeri, forh. protokol 3/6 1930.
62. Samme. Ekstraordinær generalforsamling d. 12/6 1930 og ordinær d. 12/3 1929.
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Hans Agersnaps maleri: En vestjysk mejerigeneralforsamling, (ca. 1885).

af disse mejerier ikke blev taget reduktaseprøver om m andagen.63
Transportbesvær og problemer med
mælkekvaliteten har for flertallet af de le
verandører, der tvunget eller frivilligt be
rørtes heraf voldet væsentlige ulemper,
som dog kunne overvindes af de indremis
sionske andelshavere, der underordnede
deres økonomi en åndelig helhedsopfattel
se. I undersøgelsens sidste del skal der gø
res forsøg på at beskrive udviklingen i søndagshvilemejeriernes rentabilitet og sam
menholde denne med eventuelle ændrin
ger i Indre Missions holdninger til søndagssagen.

Mejerikrigens sidste fase.
Normalt foregik et mejeris overgang fra
søndagshvile til almindelig 7 dages drift
gradvist. Som eksempel herpå kan anføres
Fousing andelsmejeri ved Struer, der blev
grundlagt i 1886. Den første vedtægt der

kendes i dag er fra 1909 og heri hedder
det »Alle almindelige prædikensdage året
rundt er driften på mejeriet standset, og
enhver beholder sin mælk til næste søgne
dag«. Denne vedtægts § 8 forblev uændret
efter en revision i 1925. I 1942 skete den
første forskydning væk fra den fuldstæn
dige søndagshvile, idet der i § 7 stod »Alle
søndage året rundt er driften på mejeriet
standset, ligeledes juledag, når det ikke gi
ver standsning i to dage - - « . Imidlertid gik
der kun 10 år før mejeriet fik normal 7
dages drift, bortset fra de store helligdage.
I de fleste søndagshvilemejeriers ved
tægter var adgangen til en ændring af den
afgørende paragraf meget restriktiv. Meje
riet på Fuur krævede i vedtægterne at alle
andelshavere skulle stemme for, før der
kunne indføres søndagsdrift. Andre igen
krævede mellem 60 og 90 % af stemmerne,
eller at sagen kun kunne behandles efter et
bestemt åremål. En meddeler har fortalt,
hvordan et mejeris overgang til 7-dags

63. Oplysninger herom fra tidl. søndagshvilemejeriers formænd og bestyrere.
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drift blev forhalet ved at andelshavere, der
reelt havde overdraget gården til næste
generation, beholdt skødet for på general
forsamlingen at kunne stemme imod.64

Rentabiliteten.
De spredte regnskaber, der findes i Det
kongelige Bibliotek giver kun ringe mulig
hed for at følge et repræsentativt udsnit af
mejerier regnskabsmæssigt. Hertil kom
m er at der er store forskelle på regnskabsteknikken. En anden mulighed for at be
skrive mejeriernes rentabilitet giver den
årligt udsendte mejeridriftsstatistik. Imid
lertid omfatter den ikke alle mejerier navnlig ikke i tiden før 2. verdenskrig, og
hvad værre er, mejerier som har været bi
dragydere til denne statistik, har underti
den forladt den igen. Mejeridriftsstatistikken kan alligevel danne grundlag for en
om end begrænset undersøgelse af søndagshvilemejeriernes rentabilitet.
I statistikken er mejeriernes nettoind
tægt pr. kg leveret mælk anført. Des
værre er beregningsmetoden blevet æ nd
ret således at tallene, der er valgt i den føl
gende oversigt ikke kan sammenlignes
indbyrdes fra år til år, men ved at sam
menholde det gennemsnitlige udbytte for
hhv. søndagshvile- og søndagsaktive meje
rier i et bestemt amt i de enkelte år, skulle
det give et fingerpeg om rentabilitetsudviklingen i de to mejeriformer.
Nettoudbyttet i ører pr. kg indvejet sødmælk de på
gældende år, taget som et gennemsnit for hhv. søn
dagshvile- og søndagsaktive mejerier i Ringkøbing
amt, samt differencen i %.65
____________sø.ak_____sø.hv.
1915
21,72
22,55
1925
22,15
22,00
1935
8,90
8,60

dif.øre
+ 83
-1 5
- 30

dif.%
+ 3,8
- 0,7
- 3,4

Ringkøbing var det amt, der havde flest
mejerier med indskrænket søndagsdrift også i statistikken - og er derfor valgt som
eksempel. Undersøgelsen omfatter kun
årene indtil 1935, da det endnu ikke har
været muligt at datere flertallet af meje
riers overgang til søndagsdrift. Det må
f.eks. antages, at flere af dem havde nor
mal 7-dages drift i 1945 og 1955. I tabel
lens sidste kolonne er den procentuelle dif
ference mellem de to mejeriformers gennemsnitsudbytte anført. De søndagshvi
lende mejerier synes at have haft den bed
ste rentabilitet i 1915, medens de havde en
lidt ringere i 1925 og et noget mere u g un
stigt i 1935. Holder disse beregninger, må
de have været et afgørende element i de
batten om mejeriets fremtidige drift på
søn- og helligdage. Hertil kom proble
merne med mælkens afkøling, som ikke af
spejlede sig i mejeriernes regnskaber.

Søndagshvilemejeriet og
sammenlægningerne.
I forbindelse med de øgede krav om rati
onalisering og sammenlægning efter 2.
verdenskrig, blev leverandørerne til søn
dagshvilemejeriet tilskyndet til at opgive
deres vægring ved at levere mælk om søn
dagen. I en sammenslutning af f.eks. 5 m e
jerier og indførelse af tankvognsafhentning, som det blev almindeligt i 1960’erne,
var der ikke mere plads til religiøse sær
standpunkter, der alvorligt ville forstyrre
rationaliseringsfordelene. Det blev ofte 3.
generationsleverandørerne, der skulle af
gøre spørgsmålet på generalforsamlingen,
og de mest betænkelige kunne beroliges
med henvisning til, at selvom mælken blev
afhentet på søn- og helligdage, blev den
som regel ikke behandlet før næste søgnedag.
Denne form for søndagshvile var vel kun
sjældent religiøst betinget, men var be-

64. Fousing andelsmejeri, vedtægter i Det kgl. Biblioteks Småtryksafdeling.
65. Danmarks Mejeri-statistik. 1915, s. 193f i alt nettoindtægt pr. 2 kg mælk. 1925 s. 167f nettoudbytte pr. kg
indvejet mælk 1935 s. 107f. Nettoudbytte pr. kg indvejet mælk efter fradrag af afskrivninger.

388

Mejerikrigen

stemt af, at mælken med den bedre køle
teknik kunne holdes frisk, og at arbejds
lønnen var højere på disse dage. Søndagshvilemejeriernes pionerer vil næppe
have accepteret søndagskørslen, og spørgs
målet er da, om den mere kompromis
prægede holdning - eller de tilfælde hvor
man helt gik over til at være søndagsaktiv var et udtryk for, at de leverandører der
skiftede standpunkt, også følte sig mindre
knyttet til åndelige værdier, som Indre
Mission stod for. Eller havde Indre Mission
også æ ndret sig på dette punkt?

Æ ndret åndelig holdning?
Det viste sig at være vanskeligt at un der
søge rentabiliteten og endnu vanskeligere
er det utvivlsomt kortfattet at beskrive en
stor gruppe landboeres åndelige udvikling.
Lindhardt hævdede, at Indre Mission var
på retur i 1930’erne - i det mindste uden
det liv, som havde karakteriseret bevægel
sen omkring århundredskiftet.66
Den kirkelige statistik giver nogle oplys
ninger om borgernes formelle relationer til
folkekirken, herunder altergangen. For
herrederne i Ringkøbing amt ser tallene så
ledes ud:
Altergangsstatistik for Ringkøbing amt (før 1970)
med angivelse af menighedens altergangshyppighed i
%.67

Herred
Vandfuld
Skodborg
Hammerum
Hjerm
Ginding
Bølling
Nr. Horne
Ulfborg
Hind

1922
66,3
59,7
54,9
55,1
54,6
61,0
54,0
51,0
53,8

1938
89,6
65,0
48,8
51,2
51,5
61,0
51,0
37,0
37,7

1958
90,3
80,1
62,4
53,7
70,2
75,0
77,2
47,2
55,7

Den frem herskende tendens i den kirke
lige statistik over altergangen er en uæ nd

ret eller stigende tilbøjelighed til at deltage
i den del af gudstjenesten, som vel forud
sætter et personligt kirkeligt engagement selvom det ganske vist ikke behøvede at
være af indremissionsk karakter. Hvis op
lysningerne om altergangen er holdbare
og er et tilnærmelsesvist udtryk for befolk
ningens religiøse engagement, skulle man
tro, at søndagshvilemejeriernes eksistens
blev stadig sikrere.68
Da dette ikke var tilfældet, må forklarin
gen på deres forsvinden fortrinsvis søges i
praktiske og økonomiske forhold. H årdere
krav til mælkens kvalitet, rationaliseringstendenser og de ulem per der i øvrigt fulgte
med, når landm ændene afveg fra køernes
produktionsmønster.
Forholdt det sig som ovenfor skitseret med en stigende altergangstilbøjelighed og
stadig større produktionsbesværligheder
for leverandørerne til det søndagshvilende
mejeri - må det antages at Indre Missions
ledere ændrede holdning til spørgsmålet
om udførelse af påtrængende søndagsarbejde. Medens Beck, Moe og Busch kom p
romisløst gik ind for søndagshvilemejeriet,
havde Indre Missions form and 1934-59 en
anden opfattelse. Christian Bartholdy ud 
talte sig herom i 1929 på Indre Missions
forårsmøde i en tale, han kaldte »De klare
toner.« Da de holdninger, som Bartholdy
her gav udtryk for, utvivlsomt har haft af
gørende betydning for, at troende land
mænd opgav søndagshvilemejeriet, gengi
ves talen her i Poul Holts referat: »Han
lagde vægt på, at man ikke med sandhed
kunne ensrette mennesker, man måtte give
dem bevægelsesfrihed, men skulle fast
holde det væsentlige, ikke hænge sig i
yderværker. Man kunne f.eks. godt være et
godt troende menneske og samtidig soci
alist, afrustningsmand, medlem af K.d.F.
Eller en almindelig fagforening. Det er en
stor fejl at ville kræve, at vi skal »være ens,
når vi går til valg, behandle søndagsmælken ens, have samme syn på radio og bil,

66 . Lindhardt, P. G.: Den danske kirkes historie. Bd. VIII. 1966. s. 192f.
67. Nedergaard, P.: Præste- og sognehistorie Bd. VI 1963 s. 459, 594 og 747, Bd. IX B. s. 559 og 682.
68 . Holt, P.: Jubilæumsskrift. 1961 s. 706 og 801.
25 Fortid og nutid
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skrå og pibekrads og kunstgødning«.
Hvorfor mene det samme om »fodbolds
anvendelighed i ungdomsarbejdet eller om
Ricards prædikender?« Der er uenighed,
vi må stå stille overfor, f.eks. bibelspørg
smålet. »Vi hverken kan eller skal være fri
for den pine, det er nu engang vor kamp.
Den troende landm and har sin, købm an
den sin, og præsten sin. Der er ganske vist
præster, der synes aldrig at have kendt
den, men der er virkelig ikke til deres
ro s...
Der er uenighed, som forstanden står
stille overfor, - hvordan kan dog troende
mennesker være uenige på dette punkt«.69
Stigende praktiske og økonomiske vanske
ligheder i forbindelse med at lade meje
rierne holdt stille om søndagen, gjorde
utvivlsomt leverandørerne lydhøre overfor
mere liberale toner i denne sag fra Indre
Missions ledelse.
Når ikke alle søndagshvilemejerierne
forsvandt allerede i 1930’erne, hang det
sammen med, at der i flere leverandør
kredse først skulle et generationsskifte til,
før de nye standpunkter kunne få det fler
tal, vedtægterne krævede, for at få mejeriet
i gang om søndagen.

Konklusion.
Frem til 2. verdenskrig eksisterede der i
Danmark omkring 100 andelsmejerier,
som havde helt eller delvis indskrænket
søn- og helligdagsdrift. Disse mejerier lå
fortrinsvis i Nord-Vest- og Midtjylland,
hvor pietistisk prægede bevægelser havde
virket før Indre Mission. Denne bevægel
ses ledere opfordrede til at lade mejerierne
stå stille på søn- og helligdage, men de
vandt kun gehør for tanken i de nævnte
jyske om råder. I flere tilfælde blev bestå

69. Holt, P.: Jubilæumsskrift 1961 s. 785f.
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ende mejerier splittet på spørgsmålet, hvil
ket medførte betydelige drifts- og tran
sportulemper og en fastfrysning af de ån
delige modsætninger i sognet.
En undersøgelse af andelshaverkredsens
sociale sammensætning i de nyetablerede
søndagshvilemejerier, som havde skilt sig
ud fra det oprindelige og oftest søndagsak
tive mejeri, gav eksempler på, hvem der
sluttede sig til Indre Mission. Der var in
gen klar tendens til at husm ænd søgte de
delte søndagshvilemejerier frem for gård
mænd - tvært om var den sociale rekrutte
ring til de to mejeriformer temmelig ens.
Udfra det begrænsede materiale var alle
sociale grupper nogenlunde ligeligt repræ 
senteret i såvel Indre Mission som i Valg
menigheden.
Generelt havde de søndagshvilende me
jerier vanskeligt ved om sommeren at
holde mælken frisk til mandag, og skær
pede krav til mælkens kvalitet gjorde
næppe mejeriets indstilling af søndagsdriften mere populær. De driftsmæssige
ulem per afspejlede sig også i regnskaber
ne, der viste faldende rentabilitet for søn
dagshvilemejerierne.
Når denne religiøst betingede mejeriform gradvist forsvandt mellem 1935 og
1965, var det først og fremmest af prakti
ske og økonomiske grunde, og næppe
fordi landboerne var på vej væk fra Indre
Mission.
Den stigende altergangstilbøjelighed ty
der på det modsatte. Spændingen mellem
stigende produktionsulem per og en anta
geligt uæ ndret holdning til de åndelige
værdier m undede ud i, at Indre Missions
ledelse begyndte at tolke det 3. bud mere
liberalt.
Det blev nu muligt at holde mælk og mis
sion adskilt og lade mejerierne gå ind i en
sammenlægning med søndagsaktive na
bomejerier.

