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Af Bent Bak.
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MÆLKEKØRSEL OG MÆLKEKUSKE
Ved starten i 1892 håndskrives de konditioner, som mælkekuske skal arbejde under. De skal naturligvis
transportere mælken til mejeriet og være der på et bestemt tidspunkt. De skal også hjælpe med at læsse
spandene af ved vægten og igen læsse spande på vognen med returmælken. De har ansvaret for
transporten og er erstatningspligtige, hvis der sker tab eller skade på det transporterede. Det kunne være
et stort ansvar på de dårlige veje, og kuskene skal rapportere til bestyrelsen, hvis vejene var i en meget
dårlig stand.
Der er 11 mælkeruter i starten. Mælkekuskene byder på de forskellige ruter svarende til transport af 100
pund mælk på ruterne. Tilbuddene ligger fra 28 øre pr 100 pund til 38 øre pr 100 pund de første år.
I regnskabsåret 1912 - 1913 er gennemsnitsprisen for transport af 100 pund mælk 31 ører.

Sognets dårlige veje gjorde
det meget vanskeligt at få
bragt mælken fra
leverandørerne til mejeriet.
De var i en elendig forfatning
i 1890'erne og i starten af det
1900 århundrede. Med et
moderne udtryk, så var
infrastrukturen ikke på plads
til effektiv fælles mejeridrift.
Det var sognerådets opgange
er udbedre vejene, men de
holdt åbenbart pengekassen
lukket. Der var flere gange
konflikter mellem mejeriet
med bestyrer og bestyrelse
på den ene side og
sognerådet på den anden.
Det gik op i en spids og
mejeriet klagede til en højere myndighed, nemlig amtsrådet over sognerådet. Amtsrådet pålægger i 1894
sognerådet at sætte samtlige offentlige sogneveje i stand i løbet af sommeren. Sognerådet sidder påbuddet
overhørig, og først da amtsrådet truer med at få arbejdet gjort af fremmed arbejdskraft på sognerådets
regning sker der åbenbart lidt. Men ikke tilstrækkelig efter mejeriets opfattelse, og året efter klages der
igen. Nu indeholder pålægget fra amtsrådet detaljeret, hvordan vejarbejdet skal udføres med ler, lyng og
harpet grus. Asfaltering af kommunens veje kom først på tale i 1950'erne.
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Kærnemælksspanden hænger på stivvognen. Ca. 1922 - 23. Personerne ukendte.
sognet. Kærnemælksspanden hænger på stivvognen. Ca. 1922-23. Personerne
ukendte.

Så det var ofte meget dårlige opkørte veje med dybe hjulspor mælken blev transporteret på.
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Mælken blev i mange år kørt på stivvogn med store hjul og høj læssehøjde. Bunden var let hævet for at
gøre den så bred som mulig, så der kunne være flere spande.
Mælkekuskede måtte af sted alle årets dage i al slags vejr. Det kunne være meget koldt at stå eller sidde på
vognen. Ofte varmede de sig med "kuskeslag". Kuskeslag var hurtige og kraftige slag med armene om egen
overkrop. De stod meget tidligt op om morgenen for at røgte og malke i egen stald. Hestene blev spændt
for og så gik de af sted til de andelshavere, som var på ens rute. Der var typisk 8 - 10 gårde man skulle
hente mælken fra. Det var tungt læssearbejde at løfte de 40 kg. tunge
spande op på vognen, og man skulle ikke spille noget af mælken.
Sognet var geografisk stort og mange kørte 8 - 10 km før de var
fremme ved mejeriet. Man skulle være præcis på mejeriet en
bestemt tid og i en aftalt rækkefølge efter hinanden.
Indtil 1910 holdt mejeriet stille om søndagen.

Figur 2. Mælkekusken på vej en
sommerdag ca. 1922 - 23.

Herefter vedtages med 2/3 af stemmerne at mejeriet også skal køre
søndag i sommerperioden fra 15. maj til 15. september. Det udvides i
1916 til også at gælde i vinterperioden. Så gør mælkekuskene
"oprør". De vil ikke køre mælk om søndagen fra 21. november.
Bestyrelsen satte hårdt mod hårdt og truede med at lade kørslen
udføre af andre på mælkekuskenes regning.
Nu var de eneste fridage 1. juledag, 1. nytårsdag og 1. påskedag.

I 1917 anmoder mælkekuskene om at være fri for mælkekørsel hver anden dag i juleperioden. Bestyrelsen
går med på et kompromis og kørslen indstilles 25., 27. og 30 december + 1., 3. og 6. januar.
I 1935 er der igen forslag på generalforsamlingen om stop for mælkekørsel om søndagen. Forslaget
nedstemmes. På et senere tidspunkt kommer der igen stop for mælk til mejeriet om søndagen i
vinterperioden, som går til 15. maj. Men i 1952 går det helt galt med mælken, som en varm 2.påskedag d.
20. april ankommer sur til mejeriet fra stort set alle leverandører. Der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling, og herefter køres der mælk hver søndag året rundt med undtagelse af 1. juledag og 1.
nytårsdag. Sådan blev det indtil mejeriet blev nedlagt.
Søndagsmælken og mejeridrift om søndagen var som ved mange andelsmejerier et heftigt debatemner i
bestyrelsen. Det splittede dog ikke sammenhængen og fællesskabet om andelsmejeriet i Tvis, som man så
det i andre sogne.
Mælkekuske blev generelt kørt i "kort snor" fra bestyrelsens side. Var kusken syg, eller var en af de vitale
heste halt eller syg, måtte kusken selv finde en anden løsning for egen regning.
I 1914 er priserne og lønninger åbenbart løbet stærkt, for her får mælkekuskene et dyrtidstillæg på 400 kr.
1929: Der behandles et andragende fra mælkekusk Jens Bak fra gården Hjørvig om forskud på kørepenge
til indkøb af en ko, da han lige har mistet én. Det vedtages at lade ham få indtil 250 kr. , imod at give
mejeriet kontrakt på koen, og lade den forsikre for sin fulde handelsværdi. Summen skal afdrages til
mejeriet med 10 kr. pr. udbetaling fra første udbetaling i august 1929
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1936: Mælkekuskene anmoder mejeriet om hjælp til anskaffelse af mælkevogne med gummihjul. Det
vedtoges at yde et kontant lån til hver rute indtil 100 kr., som skal afdrages fra oktober 1937 dels af
kørepenge, dels af overskud.

Figur 3. Mælkekusken kommer tilbage fra mejeriet. Er det mulepose med foder til hestene eller pose til varer fra
købmanden som hænger på stivvognen? ca. 1922 - 23. Kusken ukendt.

Der har været talrige mælkekuske i mejeriets historie. Mange af dem var husmænd, som supplerede den
sparsomme indtægt fra landbruget med indtægterne fra mælkekørsel. Begge indtægtskilder var dog små.
Mælkekuskene var generelt fattige og nøjsomme. Der var ingen hjælp til varmt arbejdstøj, til et nyt hjul til
mælkevognen, som var brudt sammen på de elendige veje, til at fået skoet hestene, til hjælp når man var
syg m.m. Det var bare af sted i al slags vejr uanset helbred og hestenes tilstand. Som posten altid skulle ud,
skulle mælken bringes til mejeriet.
Der var generelt mange børn i
husmandsfamilierne. Alle skulle have det
daglige brød, så mælketuren var ofte en
nødvendighed. I protokollen kan man se, at
mælkekuske flere gange har bedt om et
forskud.
Derfor var der stor spænding, når
mælketurene blev udbudt i lukket licitation
en gang om året. Den, som var billigst, fik
turen. Var man bange for at miste turen, gik
man ofte længere ned end rimeligt var. Det
var højspændte dage. Fik man mælketuren
Figur 4. Mælkekusk på vej. Navn ukendt.
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også næste år, eller blev man underbudt? Der blev snakket i krogene op til den dag, hvor bestyrelsen
åbnede kuverterne. Hvis en kusk ikke fik "sin" gamle rute, kunne han være nødtvunget til at sælge sine
heste og gå ud som daglejer i stedet for.
Tilbuddene blev ført til protokols, og mælkekuskene skulle med deres underskrift attestere, at de ville køre
turen til den pris de havde budt. Kørepengene blev udbetalt hver 14. dag.
Det var et hårdt og slidsomt job, at være mælkekusk, men socialt
kunne det være et meget
givende job. Man besøgte jo
gårdene på turen to gange hver
dag året rundt, og næsten altid
var der snak og kommunikation
mellem kusk og folkene på
gården. Mælkekuskene kunne
være meget populære, og meget ofte var de på hjemturen budt ind til
kaffe. Det skete som tak for at de havde haft bud med til købmanden
for konen på gården eller til smeden for manden på gården.
Mælkekusken var god at snakke
med, for han vidste besked om,
hvad der foregik i sognet og på de
andre gårde på ruten.
Mælkekuskene samlede nyheder op og fordelte dem videre. Så havde
man haft kaffegilde om aftenen, og der var kaffebrød i spisekammeret,
benyttede man lejligheden til at byde kusken på formiddagskaffe. En
mælkekusk kunne godt være indbudt to steder samme dag, og havde
han også været på bager Sundgaards konditori ved mejeriet, var han
sort indvendig af kaffe, når han kom hjem. Teksten om de lune jyder er
fra Holstebro Dagblads referat af jubilæet i 1942.
Figur 4. Kærnemælksspanden på 5 liter ved siden
af de almindelige spande på 40 liter.

Udover skummetmælken havde kuske også ofte kærnemælk og smør med retur efter bestilling hos
leverandørerne. Kærnemælken blev leveret i 5 liters spande. Alle gårde havde en kærnemælksspand.
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Mælkekuske var ofte både
gode til at snakke med
konerne på gården, og med
børnene. Drengene og mere
sjældent pigerne fik
sommetider lov til at komme
med på mælketuren og
oplevede alt det spændende,
som skete på mejeriet. Eller
de var med på en del at
turen.
Figur 5. Det gode forhold mellem folkene på gården og mælkekusken.
Her er det mælkekusken Karl Søby(Nøvling Mejeri ), der får en snak og en
aftale med konen på gården.

Mælkekuskenes sociale funktion illustreres også af denne beretning fra mælketuren omkring Morregårdene Tvis i 1930érne:
Aksel Damgaard:
"Når mælkekusken kørte af sted til mejeriet fik han af og til ikke kun sødmælk med på vognen, men også
to koner fra gårdene kravlede sammen med spandene op på stivvognen. De blev så sat af ved den tredje
gård hos Aksel Damgaards mor Sidsel Damgaard. Her sad de og "pjevrede" sammen med en fjerde kone og
drak kaffe indtil kusken kom tilbage fra mejeriet. Så blev de igen bænket på vognen til hjemturen."
HER ER NOGLE AF DE MANGE MÆLKEKUSKE I TVIS.

1. MARINUS JESPERSEN (F. 1896) - GEDBOTUREN.

Fra husmandsstedet Meltoft på Gedbovej.
Husmandsstedet havde han fra 1922 - 1959.
Konen var Oline og der var 9 børn.
På billedet har vi Marinus Jespersen med sin
mælkevogn og heste udenfor ejendommen
Fyrrely - Gedbovej 5 - ca. 1954.
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Gedboturen blev et par år senere
overtaget af Alfred Hansen. Man kunne
ufrivilligt miste mælketuren, hvis andre
bød lavere ved den årlige licitation. På
billedet er kusken sønnen Bent Hansen,
som kører mælketuren med kun 1 hest
for vognen. Igen på vejen ved Fyrrely ,
Gedbovej 5 - ca. 1957.

2. PETER CHR. HALD(F. 1888).
Som havde gården Mølvad på Hingebjergvej fra 1934 - 1956. Født på Mors og gift med

Karen Marie Pedersen. Der var 5 børn i ægteskabet
I en snes år havde Peter Chr. Hald en mælketur til Tvis Mejeri. Han var en flink og
gemytlig mælkekusk, som var vellidt af sine kolleger, mejeriets personale og
leverandørerne på turen. Han var også flink til at tage varer med hjem til
leverandørerne fra de handlende i Tvis.
Han blev 98 år. Han fortsatte, efter at være kommet på plejehjem med en daglig
cykeltur og en spadseretur med "kjæppen".

Figur 6. Peter Chr. Hald. Den afholdte mælkekusk.
Han blev 98 år.
Læg mærke til hænderne. De har løftet rigtig mange spande.
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Figur 7. Peder Chr. Hald tilbragte sine sidste år på Tvis Plejehjem.

3. DANIEL ERIKSEN(F. 1893).

Han var ejer af husmandsstedet Birkholm på Søjborgvej 2. Stedet havde han fra 1923 - 1937. Konen var
Anne Sofie og der var 6 børn - alle drenge. Birkholm var på 15 tdl.

Figur 8. Husmandsstedet Birkholm på Søjborgvej
4. JØS KRISTENSEN(F. 1904).
Fra husmandsstedet Lundager på Herningvej 115. Han har stedet sammen med konen Martha Kristine fra

1930 - 1960. Fra 1932 overtager han en mælkerute, som han kørte i mere end 25 år.
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Jøs Kristensen er nok den mest kendte mælkekusk til andelsmejeriet. Her er et udklip fra Holstebro Dagblad
2. oktober 1957.

Figur 9. Jøs Kristensen. Manden, som kørte mælk til mejeriet i mere end 25 år.
5. AAGE VOLDSGAARD (F. 1909).
Fra Pilgård på Gedbovej. Han havde gården fra 1938 - 1970. Han var gift med Inger og der var 5 børn i

ægteskabet.
6. HARRY KLEINSTRUP JENSEN (F. 1929)

Havde gården Dueholm på Prins Burisvej fra 1959 - 1995.

Figur 10. Harry "Dueholm" med mælkevognen hos Aksel Damgaard, Bannestrupgård. Elly Damgaard er pigen på
billedet.
Traktor for vognen her i 1963.
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7. LAURITS OLE LAURITSEN (F. 1897)

Har gården Gl. Kidbæk fra 1926 - 1938. Foruden at drive landbrug har han en mælkerute til Tvis Mejeri.
8. POUL KJELDSEN - MORRETUREN.

På billedet er det tjenestekarlen
Harry C. Andersen, der kører
mælketuren for Poul Kjeldsen. Ca.
1949.

9. JENS PETER HANSEN(F.1902).
Fra husmandsstedet Vibholm på Kragbækvej. Har Vibholm fra

1929 - 1969. Der er 7 børn.

Figur 11. Jens Peter Hansen på vej ad de
sandede veje med sine heste og mælkevogn.

"Jens Peter Hansens søn Svend Hansen (f. 1940) fortæller her i 2012 :
Pga. krisen i 1930´erne var Jens Peder Hansen, tæt på at skulle forlade gården. Indtægten fra mælkeruten
reddede familiens økonomi. Indtægten fra mælkekørsel var meget afgørende for mange husmænd.
Mælkekuskene forhandlede i en periode individuelt løn med mejeriet. Der blev en krise blandt kuskene, da
én tvang prisen ned. Det var ilde set.
Jens Peder Hansen´s rute varede fra kl. 7 morgen til middag. Sønnerne Jens og Svend afløste deres far i de
perioder, hvor der var meget at lave hjemme på gårde. De kørte selv ruten fra omkring konfirmationsalder.
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De kunne klare turen hurtigere end deres far, da de ikke skulle have kaffe og snakke på ruten. Ofte var der
en seddel på én af spandene,
indkøbsseddel til købmanden.
Seddelen blev så afleveret hos
købmanden, når man kom til
Tvis By, og varerne kom med
retur til husmor.
De fleste gårde havde 2-3
spande, i højsæsonen om
sommeren 4-5 spande. De små
husmandsgårde 1 spand, var
der kun 1 eller 2 spande lod
man hestene fortsætte deres
gang, og man læssede
mælkespanden på i bevægelse.
Spandene var på 40 l, nogle få
25 l. Kragbæk gårdene var de
største på ruten, de havde
plads til 10 køer.
Mælkekuskene skulle selv læsse spandene, men man lærte hurtigt at sætte spandene op på vognen med et
snuptag.

Figur 12. Jens Peter Hansen sidder på sin mælkevogn - en stivvogn omgivet af
ukendte personer. Fra o. 1936

Når man kom til Mejeriet holdt man sin plads i køen. Der skulle være læsset af kl. 10 og var man sent på den
kunne Niels Giver blive meget vred. Hestene kunne spændes fra, der var en hestestald på kirkesiden, hestene
fandt selv over i deres bås.
Ved Mejeriet hjalp man hinanden med at læsse af, hælde mælken af spandene ved indvejningen, og sætte
spandene omvendt på transportbåndet, så mælken kunne løbe helt af. For enden af transportbåndet stod
en ansat og fyldte skummetmælk i spandene.
Spandene blev læsset tilbage på mælkevognen og turen tilbage kunne begynde, med at aflevere
skummetmælken (senere syrnet mælk) der nu fyldte spandene og varerne fra købmanden, til de husmødre
der havde haft en indkøbsseddel på en spand".
Turen gik i rækkefølge til følgende gårde:
Vibholm, Vester Kragbæk, Øster Kragbæk - med Skautrupvej til Skærpendalvej - Sparetoft, Skærpendal,
Havrtoft, Munkedal, Vester Skautrup - med Skautruplundvej til Skautrupvej - Nørre Skautrup, Holmgård,
Gertrudsbæk, Moselund, og 2 mindre gårde mere på Skautrupvej.

13

Figur 13. Mælketuren fra Vibholm på Kragbækvej til Tvis Mejeri - Når de forskellige gårde skulle besøges blev turens længde på ca. 8 km.
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10. JENS KJÆR (F. 1922) - FRYDENLUND

Figur 14. Jens Kjær ved sin mælkevogn. Gården Østergaard ses I baggrunden.
Jens Kjær havde Frydenlund fra 1953 - 1995. Sønnen Benny Kjær fortæller her i 2012: "at hans far havde

en mælkerute som omfattede gården Nørgård - Tvislundvej m.m. Han kørte med sin traktor til mælkebilerne
tog over. I slutningen af perioden havde han en ekstra lille tur."

Mælkekuskene var på en årlig udflugt sammen med bestyrelsen i hvert fald i 1960érne. Det var altid
festlige ture med slik, cigarer, øl og sodavand. Disse herligheder var sponsorerede af byens handlende.
Konerne var med på turen. Man kørte i bus, og der var spisning ude før hjemturen.
Et år havde Jens Kjær et meget underholdende indslag, idet han i bedste Gunnar Nu stil digtede en
fodboldkamp, hvor aktørerne var de tilstedeværende kuske, bestyrelse og mejerister.

Figur 15. Mælkekusk Jens Kjær på den sidste mælketur med traktor, før mejeriet gik over til tankvogn. Her hos
gårdejer Bent Haunstrup Vester Høvids. Der bydes på cigar i anledning af den sidste tur. ca. 1967.

15

Figur 16. Typisk mælkekusk i 1950érne med hesteforspand og gummivogn. Thorkild Jørgensen, Ljørring Mejeri. Med
ægkasse til købmandsvarer og evt. til at sidde på.

En del mælkekuske i Tvis anmoder i 1936 om et tilskud til anskaffelse af mælkevogne med gummihjul.
Bestyrelsen vedtager at yde et kontant lån på 100 kr. til hver rute, men de skal afdrages inden oktober
1937, dels af kørepenge og dels af overskudsbetalingen.

Figur 17. Typisk mælkekusk fra 0. 1960. "Pisken" svinges ikke længere over hestene men over traktoren. Thorkild
Jørgensen, Ljørring Mejeri.
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Figur 18. 6 mælkevogne foran mejeriet. 4 er uden heste. Vognen med den mørke hest er ved at få pålæsset
returmælken. Vognen med de lyse heste kommer med sødmælk til aflæsning ved porten nærmest skorstenen.

Ofte blev hestene spændt fra og placeret i kirkehusets stald. I 1910 må mejeriet betale 50 kr. for leje af
stalden. Når hestene var spændt fra fik kuskene ofte en kop kaffe på bager Sundgårds Konditori.
I 1938 er der udbrudt mund og klovsyge i leverandørkredsen. I den forbindelse bliver mælkekuskene gjort
opmærksom på, at de skal have en stedfortræder parat, såfremt smitte skulle indtræffe i deres egen
besætning. Igen den kontante tone over for kuskene, ikke den hjælpsomme.

1. Stivvogn med heste 1892 - 1938

2. Gummivogn med heste 1938 - 1958
3. Gummivogn med traktor 1958 - 1968
4. Tankvogn 1968 ----------------
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Ved 50 års jubilæet i
1942 viser kuskene
solidaritet og glæde i
forhold til mejeriet. På
et billede er alle kuske
samlet foran mejeriet
med smukt pyntede
vogne og heste. Ja
endog spandene var
pyntede med blomster
og grønt. En af
kuskene mødte op i
nationaldragt og en
anden i diplomatjakke.
Mejeriets kasserer,
Jens Halgaard holdt en
tale for
mælkekuskene, som
var indbudt til frokost
kl. 08.00 med
bestyrelsen. For en
gangs skyld ros til
kuskene. "Det ofte
brydsomme, men
trofaste arbejde, som
ydes af disse". Der var
uddeling af 3 præmier
til indehaverne af de
efter bestyrelsens skøn
i dagens anledning
smukkest pyntede
mælkevogne.

Figur 19. Mælkekuskene samlet 1942. Der er ca. 12 vogne og 24 heste.
Den forreste vogn er sandsynligvis et ombygget lad fra en lastvogn.

Mejeribestyreren har
hejst flaget, og byens
beboere kigger
interesseret til på den
modsatte side af
vejen.

Der er en del flere billeder af mælkekuske i forbindelse med jubilæet i 1942 og 1967. Se senere.
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MÆLKETURE.

Her for året 1951-52
kan man se at der i alt
er 16 ruter.
Tvis Sogn er stort og
der er lange ture fra
Lindholt, Solds,
Kragbæk, Mejdal og
Munkbro.
Antal leverandører på
ruterne varierer ml. 5
og 17, ligesom den
samlede
mælkemængde
varierer ml. 247.483 og
723.230 Pd mælk.
Var der i gennemsnit
60 pund i hver spand
giver det på årsbasis
fra 4.200 til 12.053
spande.
Pr dag svarer det til fra
12 til 32 spande,
færrest om vinteren
flest om sommeren.
I året fra 1951 - 52 var
den samlede pris for
mælkekørsel: 82.494
kr.
Gennemsnit pr
rute:5.156 kr.
For kørsel hver dag
året rundt.
Formiddagen gik med
turen. Man skulle selv
lægge vogn og heste
til.
Prisen var aftalt
særskilt for hver rute,
bestemt af
mælkemængde og
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MEJERISTER
På et mejeri var der typisk udover bestyrer 1. og 2. mejerist + en elev.
Richard Iversen var 1. mejerist på Tvis Mejeri gennem flere år. Han boede med sin kone Karen
i mejeristboligen med mælkeudsalg bag mejeriet ind mod købmandsgrunden. Det var Anna
Hesel som stod for mælkeudsalget.

Figur 20. Richard Iversen foran mejeriet med stålspanden og på mejerikontoret sammen med Niels Giver.

Mejeriets personale var mejeribestyrer, to mejerister og en lærling.
Uddannelsen som mejerist var på 4 år.
Den teoretiske uddannelse foregik på mejeriskolerne i Dalum eller Ladelund.
I 1889 oprettede man Dalum Mejeriskole, som en del af landbrugsskolen, da der var et stort behov for
skoleuddannede mejerister, som kunne lede de nystartede andelsmejerier; dem var der ca. 1000 af ved
århundredeskiftet. I forbindelse med oprettelsen af mejeriskolen ændrede institutionen navn til: Dalum
Landbrugs- og Mejeriskole.
Det var en praktisk uddannelse, men også med en del teori.
Man skulle have stort kendskab til mælk og produktionen af de forskellige mejeriprodukter. Man skulle
have kendskab til de mange forskellige maskiner, som var i et mejeri.
Man skulle være påpasselig med udpræget sans for renlighed og hygiejne. Dertil skulle man være god til
talbehandling og regnskab.
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Figur 21. Mejerister var stolte af deres fag og deres arbejde.

Selv digteren Jeppe Aakjær var begejstret for den ny tid, og mejeristerne var han en stor beundrer af: De
fløjtede og sang – der var fart over dem. Han var jo vant til at se bønderkarlene ude på landet gå roligt og
sindigt efter ploven. Men nu var det pludselig maskinerne, der bestemte farten: en ny tid var over landet! En
sommer dag i juli 1888 lå han bag et dige ved Jebjerg mejeri og skrev en sang til mejeristernes pris.

Den gyldne
smør. "En ret
for guder".

Figur 22. Smør fra kærnen. I drittel til England.
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At mejeristerne var stolte over deres hverv og bevidste om deres værdi fremgår også af sangen
nedenunder forfattet til en mejerifest.
Mejeristerne var grebet af "dampens ånd", skorstenene var tidens stolte tegn over hver en egn. I mejeriet
gik det lystigt med sang og latter, men også med slid og støvlen fuld af vand. Her fremstillede man smørret "en ret for guder".

Sidste vers:

Drik mejeristens skaal
i kærnemælk til bredfuldt maal
og tøm den til dens bund,
thi kærnemælk er sund,
og det er standen med;
og derfor skal på dette sted
de mejerister ha`
et højt: Hurra, Hurra!

Visen var i sanghæftet til festen.
En fantastisk sang.
Optimistisk og med stolthed på fagets vegne. Fortæller
om den revolution mejerierne var for føden og livet.
Ryet og smørret gik helt til Engelland.
Humoristisk og frisk og med skål i kærnemælk.
I sanghæftet er også fædrelandssange og salmer.
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Figur 23. Svend Åge Dyrholm i midten, elev på Tvis Mejeri. Ca. 1966. Sammen med Søren Henriksen og Gustav Bang.

Figur 24. Mejerister og Mejeribestyrere havde mange tal at holde styr på. Hver dag blev mælken vejet fra de
enkelte leverandører og den samlede mængde på årsplan opgøres. Her en erklæring til manden på Hedegård fra
Søren Nielsen Giver i 1913.
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EN ARBEJDSDAG PÅ MEJERIET.
En arbejdsdag på mejeriet startede tidligt om morgenen. De fleste steder o. kl. 05.00. Det var ganske fysisk
krævende at arbejde på et mejeri. Det var manuelt arbejde langt det meste og med mange løft af spande.
Første opgave var at fyre op under kedlen med kul eller tørv for at få gang i dampmaskinen. Brændselet
blev kørt med trillebør fra brændeskuret til kedlen. Ofte var dette arbejde overladt til eleven.
Dampmaskinen trak det meste af maskineriet. Så den skulle i gang som det første. Det var først senere i
mejeriets historier at elmotorer kom ind i billedet.
Efter optændingen skulle der gøres klar til at modtage mælken fra leverandørerne. De første mælkekuske
ankom kl. 07.30.
Inden da skulle fløden fra dagen i forvejen over i kærnen og laves til dagens produktion af smør.
Kærnemælken blev tappet fra og blev pumpet til en beholder, hvorfra kærnemælksspandene kunne fyldes
op til leverandørerne.
Når den første mælk kom ind skulle den indvejes og prøve til fedtbestemmelse udtages. Videre til
sødmælkskarret og skumning. Skumningen foregik i centrifugen, hvor sødmælken blev adskilt i fløde og
skummetmælk. Alt var oppe på højeste gear og dampen, snak og spandelarm stod om ørene. Mælken kom
ind i en jævn strøm og skulle hele tiden videre i systemet. Det gav koks i systemet, hvis en mælkekusk var
forsinket. Glat føre, eller en leverandør der lige skulle have mælken med fra den sidste ko kunne være
årsagen.
Reduktaseprøven blev taget 1 gang om ugen.

Sødmælken kom ind ved første perrondør, og skummetmælken fra dagen i forvejen kom ud af den næste
dør som returmælk til landmændene. Mejerierne fik efterhånden syrningsanlæg, så skummetmælken blev
syrnet og mere tyktflydende. Det kunne bedre holde sig og blev opbevaret i et stort kar til næste dags
returmælk.
Fløden fra centrifugeringen blev pasteuriseret, nedkølet, syrnet og opbevaret i et stort kar til næste dags
smørfremstilling.
Når den sidste mælkekusk havde forladt mejeriet kunne et større rengøringsarbejde påbegyndes. Renlighed
og hygiejne var alt afgørende i et mejeri. Der måtte ikke være mælkerester nogle steder. Forkerte bakterier
som kunne skade produktionen skulle ikke have en chance for at overleve. Vandforbruget var stort på
mejeriet og skyllevandet var i starten af rengøringen farvet hvid af mælkerester.
Et mejeri var også et regnskabskontor. Det var et stort regnskab at holde styr på 190 leverandører og deres
daglige produktion og fedtprocent. Der skulle holdes styr på mængden af returmælk til leverandøren. Man
betalte for returmælken i Tvis. Havde leverandøren fået smør eller fløde og måske kogt kartofler skulle
prisen herfor fratrækkes. Se leverandørregnskaber (s. 31-35 II.del ).
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Om eftermiddagen kunne der være gang i kartoffelkogningen. Landmanden kom kørende med et læs
kartofler, som blev læsset op i beholderen på mejeriets væg. Mejeristen sørgede for damp ud til
beholderen, og foderkartoflerne var kogt i løbet af en times tid. Beholderen blev åbnet, og de dampende
varme kartofler blev dumpet ned i vognen. I ventetiden var hestene opstaldet i kirkehuset, og landmanden
kunne forrette ærinde hos købmand og smed.
MÆLK PÅ GÅRDENE
Alle køer blev håndmalket i mejeriets første mange
år. Malkemaskiner blev først almindelige o. 1940.
Kvinderne hjalp til med malkningen, som blev
foretaget morgen og aften. Nogle gårde malkede
man 3 gange pr. dag. Den sidste malkning var så kl.
20.30 om aftenen.
Køerne var ofte fortrolige med malkningen. De
kendte deres malker og spiste ofte foder samtidig.
Kom en anden malker, kunne det gøre koen urolig, og
Figur 25. Ruth Kjær Frydenlund malker koen.

malkeren risikerede at få væltet spanden med
mælken. Utroligt så roligt koen på billedet står uden
at være bundet. Den æder dog samtidig.

Figur 26. Malkemaskine afløste efterhånden håndmalkningen fra o. 1938.
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Det var særdeles vigtig at alle spande og redskaber som havde været i berøring med mælk blev omhyggelig
rengjort. Alt gammelt mælk skulle fjernes fra vanskelige steder som revner ved spandelåg, i bunden af den
dybe transportspand, alle huller i mælkesien og malkemaskine kopper, rør og slanger.
Det var også ofte kvinderne som vaskede transportspandene. De var vant til det omhyggelige
rengøringsarbejde. Spandevasken foregik i et kar ved brønden eller i staldens vaskerum. Vaskerummet blev
også benævnt malkerummet. Her stod de rene spande og redskaber. Her kom ingen husdyr. Det var et rent
sted på gården. Et 3. navn for vaskerummet var kølerummet. Det var nemlig ofte her mælken blev kølet
ned ved at sænke spandene ned i et kar med koldt vand. Først o. 1950 kom mælkekølingsapparater med
rindende koldt vand ned over spanden.

Efter vask blev spandene
stillet med bunden i vejret, så
de undgik støv og skidt før
den nye mælk skulle hældes i.
Mælkesien hænger på
væggen. Transportspandene
rummede 40 liter og de 2
stålspande på billedet 12 liter
hver.

Figur 27. Spandevask i Nr. Halgaard.

REDUKTASEPRØVE:
Prøve til bestemmelse af bakteriemængden i mælk. Bygger på at mælkebakterier bleger farvestoffet
metylenblåt. Jo flere bakterier, jo hurtigere blegning.

Der blev altid taget prøve af mælken fra landmændene, dels til bestemmelse af fedtindhold og dels til
bestemmelse af bakterieindhold.

Mælken kunne bedømmes til 1. - 2. - 3. - eller 4. kl.
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Det var helt afgørende
at mælkehygiejnen var
god, for at mejeriet
kunne fremstille
kvalitetsprodukter.
Derfor gjorde
mejerikonsulenter og
mejeriet meget ud af at
informere om renlighed
i forbindelse med
malkning og rengøring
af spande m.m.
Mælken fra de enkelte
leverandører blev
jævnligt bedømt ved
reduktase - prøver.
Mælken kunne placeres
i 4 klasser. Der var
afslag i betalingen, hvis
mælken ikke var i 1.
klasse.
Der var altså en
kontant præmie for at
være omhyggelig med
hygiejnen.
Nogle mejerier
bekendtgjorde i
årsberetningen, hvor
meget hver leverandør
havde leveret,
fedtprocent og
gennemsnitspoints ved
reduktaseprøver. Ikke
rart at alle kunne se,
hvis man havde fået en
lav score (gabestok)
Figur 28. Resultat af mælkeprøve til leverandør nr. 42 om at mælken har været i 1. klasse.
Besked i lille brev, som mælkekusken havde med ud.
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Figur 29. Sine Hansen, Birkholm i Tvis vasker transportspande ved pumpen i gården.
Malkemaskinspand og si på porten. Altid med bunden i vejret.

Sine Hansen(1908 - 1985) kunne andet end vaske spande. Hendes mand døde allerede i 1949, men
Sine drev selv ejendommen Birkholm helt til 1961. Hun var en kendt centraldame på Tvis
telefoncentral. Hun kunne huske samtlige abonnenter under Tvis Central.

Figur 30. Vigtigt at urenheder blev siet
fra. Siningen skulle ikke foregå i
kostalden.
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Figur 31. Petrine Simonsen (f.1871), den sidste beboer på asylet Frydenlund Tvis rengør mælkespande.

Spandene hos landmanden.
3 malkemaskinspande med
kærnemælksspand på den ene.
Mælkesien på væggen.
3 transportspande med låg.
En transportspand eller også kaldet
en mælkejunge rummede 40 liter.
Transportspanden var af aluminium
med jernringe.

Figur 32. Mælkespande på gårdmuren.
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Mælkejungerne spillede en så
stor rolle i landbruget - de var
så integreret i hverdagen, at
mange landmænd havde
meget svært ved at skille sig af
med dem, da de blev erstattet
af store mælkekar i
kølerummet.
Spandene fik historisk
affektionsværdi og mange
pynter i dag i folks haver og
andre steder.
De handles på Gul og Gratis.

Den berømte karolinepige
og karolineko, med TVkokkene Conrad og Aksel
fra 1970érne. De brugte
rigeligt med smør ligesom
James og Adam Price gør
her i 2012.
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Her kan man se en
mælkeafregning fra
leverandør nr. 42.
Der er leveret o. 200 pund
mælk daglig. Det betyder
3 transportspande hver
dag fra gården.
Fedtprocenten er på 3, 6
og 3,7.
Fedtenheder fås ved at
gange fedtprocenten med
mælkemængden.
Enhedsprisen for
fedtenheder er 0,315 kr.
Det giver en afregning på
323,10 kr.
Leverandøren betaler så
noget for
skummetmælken, så
udbetalingen er på 272,19
kr.
Mejeriet var også et stort
regnskabskontor.

Figur 33. Afregning til Østergård for 2 uger fra 19. jan til 1. febr 1951
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Figur 34. Afregning til Ndr. Skautrup i dec. 1940. På to uger gav det en udbetaling på 54,46 kr.
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Figur 35. Ndr. Skautrup i jan. 1957. Mælkemængden er næsten 3 x så stor som i 1940, og udbetalingen 6 x så stor.
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Figur 36. Ndr. Skautrup i maj 1957. Køerne giver næsten dobbelt så meget mælk her i maj i forhold til januar.
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Figur 37. Ndr. Skautrup i august 1957. I Tvis betalte landmændene et beløb for returmælken.
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MEJERIUDSALG OG MÆLKEVOGNE.
1913: regnskabet viser nu ret stort detailsalg af smør, fløde, mælk(15 øre pr liter) og kærnemælk.
1949 Lokale til mejeriudsalg i mejeristboligen.
1959: 2 mælkevogne. Som kørte rundt i Tvis og Mejdal by og solgte mælkeprodukter til bykunder.
Niels Giver fremstiller i en periode flødeis (icecream) i populære 2 liters spande. Spandene blev afleveret igen, når isen
var spist.
Købmand Børge Dyrmose kørte i 1960érne mælketur i Mejdal. Mejeribestyrer Givers datter var med som ringer på
turen.

Figur 38. Afregningsblok til af styre regnskabet mellem mejeriet og mælkehandleren.
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Figur 39. Afregningsblok, hvor leverandørerne bestilte mejeriprodukter, som mælkekusken havde med fra mejeriet.
Betalingen blev ordnet i forbindelse med udbetalingen for mælk hver 14. dag.

JUBILÆUMSFESTER:
1917: 25 ÅRS JUBILÆUM:
Fra Holstebro Dagblad 2. juli 1917: Den 3. juli er en mærkedag i Tvis Andelsmejeris historie, idet det da er
25 år siden grundstenen blev lagt. I de 10 år som gik forud, havde det ene andelsmejeri efter det andets
rejst sig rundt i landet. Det tog tid, inden de der rejste sagen i Tvis Sogn fik tilslutning - der var megen
mistro overfor det ny og uprøvede der måtte ryddes af vejen. Men sagens foregangsmænd gav ikke op. De
talte tidlig og silde om andelssagens goder. Næsten alle landbrugere i Tvis Sogn gik med, ja endda nogle fra
Nr. Felding. Tilslutningen til mejeriet blev større og større. Mejeriet tog sig godt af den fine mælk, og fik
gode priser for smørret.
Programmet for dagen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jylland mellem tvende have
Konsulent Pedersen - fagligt indlæg
Pastor Nielsen - kristeligt indlæg
Salme: O kristelighed
Rundvisning på mejeriet
Kaffebord
Diverse tale af forskellige formænd. Bl.a. den mejeriets formand Chr. Nørgaard.

Ved selve jubilæumsfesten i forsamlingshuset var der 300 forsamlede fra kl. 17 om eftermiddagen. Her
blev der talt af konsulent Petersen fra Struer - et fagligt indlæg om udviklingen fra gårdmejerier til
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andelsmejerier, om den store forandring her i Tvis inden for de sidste 30 år. Om de mange små og store
brug, som nu er med i et fællesskab med eksport af kvalitetssmør til England. God smør af ensartet kvalitet
sommer og vinter. Om korrekt behandling af mælk og smør og brug af termometre - den korrekte afkøling
er helt afgørende. Et fællesskab med mange små hyggelige hjem spredt ud over landskabet.
Det er svære tider her under krigen, men konsulenten opfordrer til at holde fast på køerne, så vi stadig kan
fylde de engelske hylder med dansk smør og ikke blotter os i forhold til udlandet.
Derefter fik pastor Nielsen ordet. Da han ikke mente sig mejerikyndig gik han i stedet for ud fra Paulus'
andet brev til korinthierne vers 1 - 6.
Kirken og præsten var ligesom en del af mejeriet. Generalforsamling blev indtil 1915 bekendtgjort ved
såkaldt kirkestævne, og præsten var altid inviteret til festligheder i forbindelse med mejeriet og havde sit
indslag, og der blev også sunget salmer fra salmebogen.
Der var rundvisning på mejeriet, som næsten var nabo til forsamlingshuset. Man gik tilbage til kaffebord og
diverse taler.
1937:
Fælles kaffebord efter generalforsamling i anledning af mejeribestyrerens 25 års jubilæum. S. Giver fik et
guldur.

Malkepigens sang sunget af
malkepigerne på Smedegaard på
melodien "Dernede i dalen".

Figur 40. Malkepigen - Statue på landsbrugsmuseet Gl. Estrup til ære og minde om malkepigens grundlæggende
indsats for mejeridrift. I andelsmejeriernes første 50 år var det hende som "trak" mælken ud af køerne.
Malkepigens sang på Smedegaard fra starten af 1900-tallet. Sangen gengivet i Herning Folkeblad udlånt af Evald
Sønderby i Lind.
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1942: 50 ÅRS JUBILÆUM - DEN STØRSTE FESTDAG I TVIS´ HISTORIE.

Feststemning fra
morgenstunden.
Mælkekuskene mødte op fra
morgenen med smukt
pyntede mælkevogne og
heste.
En af kuskene mødte op i
nationaldragt og en i
diplomatfrakke.
Kl. 08.00 var der frokost for
mælkekuskene sammen
med mejeribestyrelsen.
I dagens løb indløb flere
telegrammer og mange
smukke blomsterkurve og
gaver.

En af de allerstørste festdage i
Tvis Sogns historie. På linje med
kirkens 100 års jubilæum i 1987.

Her ankommer de særdeles
velpyntede mælkevogne til mejeriet
om morgenen. Her foran
mejeribestyrerboligen.
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Figur 41. Mælkekusk med høj hat. Har pyntet med løv, blomster og flag. Desuden har han medbragt en
harmonikaspiller. Guirlander på mejeriets væg med 50 år i midten.

Figur 42. Opstilling foran mejeriet.

Hovedgaden er stadig
grusvej her i 1942.
Købmandsbutikken
nærmeste nabo til mejeriet.
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Figur 43. Så er der spændt fra og kuskene gået til morgenfrokost med bestyrelsen. Hestene opstaldet i kirkehuset.

Figur 44. Læg mærke til vogntyperne. Det er gummihjul nu, store og brede. Kidbæk turen har fået et stort skilt på.
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Figur 45. Hestene på vej tilbage fra kirkehuset.

Figur 46. Den stolte bestyrelse på perronen foran mejeriet i 1942. Mejeribestyrer Søren Giver med høj hat og
træsko kigger på de smukt pyntede mælkevogne

Den egentlige fest blev afholdt i den store lade på Lauralyst med 500 deltagere.
Det var halvdelen af sognets befolkning.
Laden var pyntet, som var det en festsal. Meget stor og farvelagt tegning af mejeriet var ophængt.
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Figur 47. Bestyrelse, serveringskoner og kogekoner klar til den helt store fest på Lauralyst.

Figur 48. Trængsel for at komme ind i laden til den store fest i 1942.

Kl. 19.00 gik gæsterne til bords. Der blev serveret flæskesteg og is.
1. Sang forfattet til lejligheden.
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2. Festtale af formanden gårdejer L. Vestergaard.
Omtaler mejeriets start. Som en morsomhed nævner han mejeriets krav om rapsfodring af køerne af
hensyn til smørkvaliteten. Kontrollen var at leverandørerne skulle dokumentere deres køb af rapskager via
fremvisning af regninger. Og tænk, ved mejeriets start kunne ishuset fyldes for kun 40 kr.
Vestergaard mener, at det var mejeriets skyld, at byen kom til at ligge, hvor den gør.
Videre om husmændene: Ved mejeriets hjælp var husmændene stillet lige med de større gårde. Udstykning
havde sat gang i læplantningen, og mange smukke husmandshjem er blevet oprettet.
Husmandsbevægelsen kan takke andelsmejeriet for det stade bevægelsen her i 1942 har opnået.
3. Kasserer Jens Halgaard holder en rosende tale for mælkekuskene (se s. 17 II.del).
4. Gårdejer Haunstrup: Talte smukt om fædrelandet og kongen + de 3 grundpiller i sognet: kirken, mejeriet
og skolen.
Meget nationale her i 1942: Forsamlingen afsang stående: Kong Kristian og Der er et yndigt land. Der blev
udråbt et nifoldigt hurrah for vor konge og Danmark.

Figur 49. Festen 1. juli 1942 i den festligt pyntede lade. Det ser ud til gæsterne sidder på høloftet eller er det
orkestret som er placeret der.

5. Tale af smørgrosserer Holm: Tvis smørret roses af eksportøren, noget af de fineste smør fra Jylland. På
grund af krigen kan smørret ikke komme til England, hvor de længselsfuldt venter på igen at kunne få
leveret Tvis smørret.
6. Tale af konsulent H.Møller Holstebro: Staldhygiejnen vigtig for at bevare det høje stade.
7. Gårdejer Vilh. Sønderby roser og takker mejeribestyrer S. Giver og hustru for faglig dygtighed og et
gæstfrit hjem.
8. Der var flere talere. En fremhæver det vigtige i at de unge tage arven op efter os ældre med ansvarlighed
og redelighed og dygtighed.
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9. Afsendelse af telegram til kongen: Andelshaverne i Tvis Andelsmejeri ved Holstebro med deres hustruer
samlet til mejeriets 50 års jubilæumsfest sender vor konge en hjertelig hilsen med haab om snarlig
helbredelse.
10. En times pause, hvor mange beså mejeriet.
11. Derefter kaffebord. Didrik Grønbæk udbragte et leve for konerne, malkepigerne og medhjælperne.
Tale af købmand Sørensen og lærer Laustsen, pastor Schmidt, og mejeribestyrer Giver.
Man sluttede med sangen: Kongernes konge. Da var klokken et godt stykke over midnat.
Tiden var nu rykket ind i det næste døgn.
Valdemar Kjærs trio fra Holstebro musicerede under hele festen
Aftenen efter fest for de unge.
Svartelegram fra kongen: "Til andelshaverne i Tvis Andelsmejeri: Min hjerteligste tak. Christian Rex."
1952: 60 ÅR FOR MEJERIET OG 40 ÅR FOR SØREN GIVER.
Fest med fælles kaffebord på Højskolehjemmet i Holstebro d. 1. maj. Der var tilmeldt 407 personer. En
meget vellykket fest med sang, musik og en lang række talere.
Mejeribestyrerparret blev hyldet og fik overrakt en gave i ægte sølv, som erindring om deres virke ved
mejeriet i 40 år. Søren Giver havde inden festen opsagt sin stilling som mejeribestyrer.

Den meget smukke sølvkaffekande i
tretårnet sølv som Valborg og Søren
Giver fik i 1952.
Med indskriften:
TAK FOR TRO TJENESTE SOM BESTYRER
FOR TVIS ANDELSMEJERI I 40 AAR. 19121952.

46

I 1952 er leverandør nr. 48
Peder Ferdimand
Mortensen og hustru Julie
Kirstine på gården Aagård
på Gebovej.
Fra Aagård blev der i 1952
leveret 30.695 pund mælk.

Jo - 1952 lå Tvis og andre
andelsmejerier lunt i svinget.
Også de kommende år. Men
pludselig blev farten skruet op i
landbruget med
rationaliseringer og færre brug
og et par øre med pr. liter
mælk blev afgørende.
De små andelsmejerier
"væltede i svinget" i løber af
1960érne

Figur 50. Sang fra leverandør nr. 48 til Søren Giver ved afskeden i 1952.
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1967: 75 ÅRS JUBILÆUMSFEST.

Figur 51. Serviet fra festen på Sajyka.

Figur 52. Indbydelsen fra bestyrelsesformanden.
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Figur 53. Specielt indbudte gæster.

De specielt indbudte gæster takker for indbydelse til formanden for mejeriet.

Her fra smøreksportør
Holm.
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Her fra Søren Givers
ældste søn Vagn Aage bosat i København.
Arbejdede ved politiet.

Gaver
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Figur 54. Gaver ved jubilæet.

Festen I 1967 blev også en af de helt store fester i sognet
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Figur 55. Overbetjenet Vagn Aage Giver holdt en flot tale på vestjysk sprog. Her et lille uddrag.
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Figur 56. Sangbladet fra festen.
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Figur 57. Smørrets sang fra sanghæftet.
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Holstebro Dagblad 26. juni 1967

Figur 58. Mejeribestyrer Niels Giver og formand Iver Iversen i anledning af jubilæet i 1967.
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Som i 1942 var mælkevogne og mælkebiler også i 1967 pyntet ved ankomsten til mejeriet.

Figur 59. Her er det H. Jensen Nr. Felding med mange spande på sin minilastbil 1967.

Figur 60. Her er det pyntet traktor-mælketransport, en sommermorgen 1. juli 1967.
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Figur 61. Bestyrelse, ansatte og mælkekuske udenfor mejeriet på jubilæumsdagen.
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Figur 62. Frokost i Sognegården, tv ses Pauli Westh og th Iver Iversen og Niels Giver i arbejdstøjet.

Figur 63. Frokost i sognegårdens lille sal. Mejeriet skal fejres tidligt på dagen. Niels Giver har forladt selskabet for at
passe arbejdet.
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Figur 64. Glade og stolte bønder. Fra venstre ses bl.a. Pauli Westh, Aksel Damgaard og ved siden af ham mælkekusk
Jens Kjær.

Figur 65. Konerne servicerer og vasker op i mejeriet.

61

Figur 66. Bestyrelsen og 2 x Giver over mod kirken. Fra venstre Henry Grønbæk, Søren Giver, Chr. Mølgaard, Niels
Giver, Chr. Lund Nørgaard, Frederik Christensen, Iver Iversen, Aksel Damgaard og Pauli Westh.
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Figur 67. Bestyrelsen og Søren og Niels Giver foran mejeriet 1. juli 1967. Fra venstre Chr. Lund Nørgaard, Pauli
Westh, Henry Grønbæk, Søren Giver, Chr. Mølgaard, Frederik Christensen, Aksel Damgaard, Iver Iversen, Niels
Giver.

MEJERIETS NEDLÆGGELSE
1968: Mejeriselskabet Danmark kommer med tilbud om tilslutning.
1969: Mejeriet tilbudt sammenlægning med Holstebro Mejeri. Afstemning herom. Der var mødt 82
stemmeberettigede andelshavere ud af 160 mulige. 55 var for og 23 imod. Her med var Tvis Mejeri kommet
ind under Holstebro Mejeri.
1970: Afsluttende generalforsamling 9. februar 1970
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Da Tvis Andelsmejeri bliver nedlagt i 1969 er antallet af andelsmejerier i Danmark kun 1/3 af da antallet
toppede i 1935.

Niels Giver sluttede sin aktive
erhvervskarriere som ansat på
Mejeriet i Holstebo.
Mejeriet og skorstenen blev helt
fjernet i 1976.
En æra i Tvis var forbi.
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Nedlæggelsen af mejeriet som selvstændigt mejeri var en fjern
tanke ved jubilæet i 1967. Hvorfor sker det så allerede 2 år efter i
1969?
En fusions - og rationaliseringsbølge gik i 1960érne og 1970érne hen
over andelsmejerier. Nogle mejerier tilbød højere priser og der
opstod uro i leverandørkredsen.
Der er tilbud fra Holstebro Andelsmejeri om sammenslutning
præsenteret for bestyrelsen på et møde på højskolehjemmet 1.
august 1969.
D. 11. september er der afstemning om sammenslutningen. Der var
160 stemmeberettigede andelshavere. Kun 82 var mødt op - ikke en
overvældende interesse. 53 stemte for mens 23 var imod.
Dermed ophørte Tvis Andelsmejeri som selvstændigt mejeri.
Mejeriet fortsatte dog fysisk som en filial under Holstebro Mejeri, og
produktionen på mejeriet stoppede først helt i 1975.
I 1976 bliver mejeribygningerne jævnet med jorden ligesom
skorstenen bliver sprængt væk.

Figur 68. 1976 - kun skorstenen tilbage.
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