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Den oversøiske konkurrence i midten af 1800tallet med meget billige kornprodukter betød 
store ændringer for dansk landbrug, hvis hovedprodukt indtil da havde været kornavl. De store 
godsejere ønskede nu toldbeskyttelse for at holde kornprisen oppe, men flertallet af mindre 
bønder ønskede derimod frihandel og dermed lavere kornpriser. 
Det blev de sidste, der fik deres vilje, og det fremtvang den økonomiske omlægning i dansk 
landbrug fra kornavl til animalsk produktion, og man blev på det nærmeste tvunget til at dyrke 
jorden med henblik på at sende afgrøderne videre gennem husdyrholdet. 
 
Det var sværest for godserne i begyndelsen, og mange kom i store vanskeligheder, inden de fik 
sig omstillet til de nye betingelser, men de nye ideer, der kom sydfra med malkekvæg og 
smørproduktion, slog igennem, og på både store og små gårde gik man i gang. 
Arbejdet med mælken var et hårdt arbejde, der krævede mange hænder - først med malkning 
og derefter med forarbejdningen, hvor man med håndkraft skummede, kærnede og lavede 
smør. 
Arbejdet med mælkehåndteringen var fra begyndelsen alle steder kvindearbejde, og den første 
tids mejerister var ”mejersker”, - kvinder som siden 1836 havde kunnet tage en 2årig 
uddannelse hertil.  

 

Herregårdsmejerierne og de store gårdes anlæg blev opbygget 
efter holstensk og hollandsk forbillede til håndtering af store 
mælkemængder på en ensartet og hygiejnisk måde, og de 
klarede sig derfor i begyndelsen godt, og her blev der lavet godt 
smør, som kunne sælges til en høj pris. 
Arbejdet med mælken skete her samme dag som malkningen, 
og der var et mælkekammer til opbevaring, men man tog sig kun 
af egen produktion. 
 
 

Malkepiger og røgtere på stor gård i Vendsyssel. 
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På mindre steder med små 
mælkemængder blev resultatet også 
mindre godt, idet forholdene her var 
særdeles primitive. 
 Mælken måtte ofte opbevares i op til 
flere dage i kar, indtil man havde 
samlet nok, og hygiejnen var derfor 
problematisk, og smørret blev kaldt 
”Høkersmør”, - ja endog udtrykket 
”mastesmør” har været brugt, idet 
englænderne ikke fandt det brugeligt 
som menneskeføde, men i stedet 
brugte det til at smøre master med. 

 
 
Her var det konens og pigernes arbejde at være ”malkepiger”. Der blev malket 2 til 3 gange om 
dagen, og pigerne havde en trebenet malkestol af træ.  

 
 
Malkeskammel og fad til mælk (sippe) 
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De første, der begyndte med mejeridrift her på egnen, var de store gårde, og dem var der flere 
af, men her arbejdede man hver for sig, og kun med egen produktion.  
 
I 1848 kom der en ny mand til Gaaser. Det var Jens Pedersen, der lokalt fik tilnavnet ”Laden”, 
fordi han kom fra Vesterladen syd for Stae. Han havde mageskiftet sin gård her med 2 gårde i 
Gaaser og 1 på Holtet. Det var matriklerne 23 og 25 i Gaaser samt matr. 10 på Holtet (Haven). 
Han bosatte sig selv i Aagaard (23). Det, der gør ham interessant i denne sammenhæng, er, at 
gården han forlod havde stor malkebesætning og eget gårdmejeri, så han har vel sat tanker i 
gang her på egnen (se Gaaser By 21). 
 

 
Østeraagaard fik efter flere år med en 
omtumlet tilværelse i 1836 ny ejer.  
Det var Callisen familien, der kom fra Slesvig, 
hvor man allerede var langt fremme med 
mejeridrift, og jeg tror, det var det første sted 
her på egnen, hvor man forsøgte sig med et 
gårdmejeri i større stil. 
Emil Gade har fortalt, at der engang lå en 
mejerigård sydøst for selve gården, og den er 
muligvis etableret kort efter Callisens 

overtagelse.  
 
I 1847 brændte hovedbygningen og det nye stuehus, som ses på maleriet herover, blev opført. 
I folketællingen 1870 over Gaaser er mejerigården ført på en særlig liste, da den ligger i Hals 
sogn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folketælling 1870. Opslag 44, Gaaser  (Mejerigården) 
 
 

 
1.Emilie Augusta Callisen, K., 23 år, g., fra Lindholmgård ved Kalundborg, husmoder (f. Bentz) 
2.Christian Heinrich Callisen, M, 25 år, g., husfader og mejeriforpagter (søn af ejer, fader dør 1874) 
3.Christian August Bentz, M, 19 år, ug., fra Kalundborg Amt, logerende, landvæsenselev 
4. Jensine Pouline Pedersen, K., 18 år, ug., Ulsted, tjenestepige 
5. Anders Nielsen, M., 36 år, g., Albæk sogn, Røgter (egen husholdning, - bor til leje i matr. 22 ) 
6.Niels Chr. Andersen, M., 15 år,ug.,  Hals sogn, Røgter 
7. Petronella Peterson, K., 23 år,ug.,  Vallinge sogn, Engelholm, Sverige, tjenestepige 
8. Karl Johansen, M., 17 år, ug., Halland Len Sv., tjenestedreng 
9. Emma Sophia Antonsdotter, K., 18 år, Falkenberg, Halland, tjenestepige 
10. Emilie Bentz Nielsen, K., 19 år, ug., Falkenberg, Halland, tjenestepige 
11. Fritz Christoffer Mejer, M., 30 år, g., Holsten, mejeribestyrer (egen husholdning) 
 
Man har en del tjenestefolk fra Sverige og i Gaaser by bor også en svensk arb. mand til leje i et af gårdens lejehuse. 
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I 1874 dør den gamle ejer, Heinrich Chr. V. Callisen, og sønnen, der i 1870 var mejeriforpagter, 
bliver ny ejer. 
 
Der kommer en ny brand på Østeraagaard, - det er måske mejerigården, der er brændt, for i 
1880 bor der kun 10 tjenestefolk her, - alle mænd. 
Emil Gade har sagt, at branden var i 1884, men det er måske genopbygningen, hvor hans fader 
Mathis Chr. Gade, som ung tømrer deltog. 
Ved genopførelsen bygges et nyt mejeri, der bliver en del af selve gårdkomplekset. 

 
 
Det nye gårdmejeri er huset i højre side af billedet. Det er i dag en selvstændig 
ejendom og bruges som privatbolig. I nogle få år under krigen blev der holdt 
skole her. 
 
Folketællingen for 1890 fortæller (opslag 11/145), at der nu er god gang i det 
nye mejeri. Der er nu 32 personer i husstanden inclusive et herskab på 2. 
Der er 12 karle, 2 piger, 3 røgtere samt mejersker og lærlinge. 
 
En del af arbejdskraften på disse små mejerier var unge piger, der ofte kom fra Sverige som 
’mejersker’, hvoraf flere som ’Svenske Louise’ og ’Svenske Augusta’ senere giftede sig lokalt. 
Også den senere møller på Holtet kom fra Sverige. Det har sikkert været godt med nyt blod, for 
de kom til et meget indgiftet samfund. 
Dengang var store dele af Sverige fattigt, og Danmark var for dem landet, der flød med mælk og 
honning 

 
Også på Mølholt, der 
på et tidspunkt under 
Niels Knudsen var på 
900 tdr. land, og de 
andre store gårde på 
egnen havde man indtil 
nu arbejdet hver for sig  

Mølholt 
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med gårdmejerier, indtil de omkring 1890 besluttede sig for at lave et fælles mejeri, der kom til 
at ligge, hvor Mølholtvej møder Aalborgvej, - kaldet ”Springborg Mejeri”.  
Også denne bygning står endnu og er privatbolig.  
Her har Østeraagaard åbenbart også valgt at tilslutte sig, selvom man allerede havde et nyt og 
velfungerende mejeri. 
Emil Gade har fortalt, at den første mejerist her hed Jens Chr. Bertelsen, der havde lært sin 
metier som mejerist i Polen. Han var en søn fra Møllegården, matr. 6 på Holtet. Der nævnes 
også en mejerske, som hed Kristiane Sørensen. 
Der var i slutningen af 1880erne kommet centrifuger på markedet, der muliggjorde det 
maskinelle mejeri. Så det arbejde, der tidligere havde været rent kvindearbejde for ”mejersker”, 
blev nu de fleste steder overtaget af mandlige ”mejerister”. 
 

 
I 1906, hvor min bedstefar Andreas Larsen overtog Nygaard/ Bladsgaard i 
Gaaser (matr. 32a, Sønderskovvej 192), bemærkes det i skødet, at vi leverer 
mælk til Gandrup Andelsmejeri, der startede i 1890, og jeg formoder, at de 
andre Gaaser - og Holtet gårde på det tidspunkt har gjort det samme.  
 
Det har jo været en ret lang og besværlig transport, og derfor modnedes i de 

følgende år ideen om et eget lokalt mejeri på Holtet, hvor der i disse år i øvrigt fandt en stor 
udvikling sted. Det kom i 1911. 
 
 
 

Inden så stort et arbejde kunne påbegyndes har flere lokale kræfter været i gang for at samle de 
leverandører, der skulle til for at danne grundlaget for produktionen. Man skulle overbevise 
dem, der allerede leverede til Gandrup og dem, der leverede til mejeriet ved Springborg, at de 
skulle være med. Det lykkedes kun delvist, idet flere gårde, som Østeraa, valgte at levere til 
Hals. 
 
Der har været nogle ’ildsjæle’ der arbejdede på ideen, og blandt disse kan nævnes Chr. Olsen 
(gift 2. gang med ’Svenske Augusta’) som blev formand de første 10 år. Herefter hed formanden 
i mange år propr. Groes fra Skrold, hvor man havde en meget stor og fin besætning af 
malkekvæg.  

”Springborg Mejeri” 
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Senere blev formandsposten overtaget af Ole Peder Olsen, der var søn af den første formand og 
gift med Pouline Gade, hvis far, Mathis Chr. Gade, var en af hovedkræfterne ved byggeriet. 
Olsen familien hørte til på Lille Toftegaard i Gaaser. 
Mejeriet blev omdrejningspunktet for hele det lille samfund på Holtet og i Gaaser. 
Forrest fra venstre: 1) Anders Chr. Andersen, statshusmand på V. Hassing enge. 2) Måske Thomas Jensen, også kaldet ’Bette Thomas’. 3) Hans 
Sørensen, som senere blev brugsuddeler i Gandrup og senere igen blev købmand der. 4) Kristian Nielsen. 5) Murer Thomas Knudsen. 6) Snedker 
Jens Pedersen. 7) Ukendt. 
Bagerst fra venstre: 1) Malerlærling Palma Torjusen. 2) Karl Hansen, søn af bygmesteren. 3) Karl Larsen, farbror til Jacob og Knud Larsen. Han var 
murersvend og blev senere gårdejer på 2Klemmen” i Gandrup, som var familiens slægtsgård. 4) Blikkenslager Bjørn. 5) Malermester Tobias 
Torjusen, Gandrup. 6) Ukendt. 7) Marius Hansen. 
Original billedet tilhører Jacob Larsen, som er bror til Knud Larsen, Øster Hassingvej 98, V. Hassing. (Jacob Larsen & Anton Ravn var 
landvæsenselever sammen på ”Holsteinborg” på Sydsjælland i året 1934 – 1935). 

 
 
 
For byggeriet stod bygmester Peter Hansen fra Gandrup. Han var bror til smedemester Emanuel 
Hansen og karetmager Julius Hansen, - også Gandrup. Det var også ham, der under de ’gode år’ 
(for landmændene) under 1. verdenskrig nogle få år senere stod for murerarbejdet ved mange 
byggerier i Gaaser, - f.eks. Stuehusene på Haraldsminde og Nygaard, - dog i samarbejde med 
”Gåe Kresten” (Mathis Chr. Gade), der stod for tømrerarbejdet. 
 
Også her på Holtet medvirkede ”Gåe Kresten”. Han lavede den trækrans, der blev anvendt til at 
mure brøndvæggen på ved gravningen af brønden. Teknikken var, at murvæggen sank 
efterhånden som man gravede sig ned. Brønden nåede en dybde af 50 meter (det lyder helt 
utroligt) og gav godt vand. 
I min barndom i 1950erne døjede man i Gaaser med dårligt vand. Det var dog ikke et problem 
for ’de indfødte’, men når der kom gæster, måtte man have ordentligt vand til kaffen. Det blev 
ordnet, ved at mælkekusken på tilbageturen tog en spand vand med fra mejeriet på Holtet. 
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Byggeriet i 1911 bestod af selve mejeribygningen, der i sydenden havde bolig til 
bestyrerfamilien og personale. Der var 9 værelser, hvoraf de 3 var til personalet. 
Øst for mejeribygninger byggedes et forsamlingshus, ”Mejerisalen”, der blev brugt til mange 
aktiviteter i årene der fulgte.  

 
 

 
I begyndelsen var der 80 leverandører 
med tilsammen 700 køer. 
 
Første formand var som allerede nævnt Chr. 
Olsen fra Lille Toftgaard i Gaaser, der beklædte  
posten i ca. 10 år. 
 

 
 
Herefter Propr. Groes fra Skrold i Gaaser. Der var en meget stor og fin malkekvægsbesætning på Skrold i gamle 
dage med blandt andre fodermester Svendsen som medarbejder. 
 
Den næste var Ole Peder Olsen, søn af tidligere formand Chr. Olsen. Han byggede senere sin  
pensionistbolig overfor mejeriet (Sønderskovvej 269). 
 

 
 
 

Mejeribestyrere 
Mejeribestyreren lige fra begyndelsen til 1952 var Ole 
Christensen Olsen, f. 8. marts 1879 i Hillerød. Gift den 22. 
marts 1907 med Marie Elisabeth. Han kom til Holtet i 1911. 
Han fik forskellige anerkendelser for smør, bl. a. 7 
bronzemedaljer. 
Han gik på pension i 1952 

Formand 
 Propr. Groes 

Formand 
Ole Peder Olsen 
 

Mejeribestyrer 
O. Christensen Olsen 
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Drivkraften til hele maskineriet kom fra en kedel og dampmaskine 
fra Kolding. 
Der fyredes i de første år med kul, men under 1. verdenskrig måtte 
man nøjes med træ, kvas eller tørv. 
Skorstenen fra fyrrummet nåede en højde på 20 meter. 
 
 

 
Dansk Mejeristat 1932 
Her oplyses, at der nu er 120 leverandører med 950 køer, - heraf 14 med over 20 køer og 20 med 4 køer eller 
mindre. Der har altså været stor fremgang siden starten i 1911. 
 
 

 
 
 

Bestyrelse, formand og kasserer. 
Mejeriet blev ledet af en bestyrelse, der blev valgt af leverandørerne ved almindeligt stemme 

flertal, idet man stemte efter antal hoveder og ikke 
høveder. 
Bestyrelsen valgte derefter formand og kasserer af 
deres midte. 
Der blev udbetalt mælkepenge hver 14. dag, og 
leverandørerne måtte efter tur gå rundt med 
pengene til de kolleger, der hørte til deres 
mælkerute. Pengene blev udbetalt i kontanter og 
det fortsatte så længe mejeriet var et 
andelsforetagende. 
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Da Chr. Mann på Søndergaard I 
Gaaser døde i 2010 fandt man 
flere gamle protokoller fra hans 
farfars og fars tid, - heriblandt 
en regnskabsbog fra mejeriet. 
Den starter i 1924 og slutter i 
1930. 
 
 
 

Niels Mann & sønnen Christian I porten på Søndergaard i Gaaser, 
Sønderskovvej 197, matr. 26a. 
 
Regnskabsbog 
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I de første år afregnede man efter den leverede mælkemængde, men efter et stykke tid 
begyndte man at indregne mælkens fedtindhold.  
 

Det førte til dannelsen af kontrolforeninger, og den kontrolassistent, som jeg 
husker fra min drengetid, hed Larsen – ”Kontrol Lassen”. Han kørte fra gård til 
gård og var et døgn hvert sted. På gården havde han et bestemt værelse, der 
stod til rådighed for ham, ”Kontrolværelset”.  
Når han kom, var han en del af familien, og han bragte nyheder fra hele egnen. 
Det var en kendt sag, at han planlagde sine besøg, så det nøje passede med 
familiefester på hans rute. 

 
 
 
Han kom kørende fra sted til sted i sin lille 
hestevogn, hvor han havde en lille centrifuge. 
Her undersøgte han prøver fra hver eneste ko i 
besætningen, og både fedtprocent og 
mælkemængde blev noteret på en lille sort tavle 
over hver ko. 
 
 

 

Transporten fra producent til mejeri 
Denne transport blev klaret af mælkekuskene og 
af dem var der 10, der hver havde deres bestemte 
rute. De afhentede mælken tidligt om morgenen 
efter morgenmalkningen og kom tilbage med 
restprodukterne, - valle og skummetmælk, som 
blev givet som foder til grisene.  

Herefter var det konens, pigernes eller børnenes job at rengøre transportspandene, som 
derefter blev ophængt på et stativ til næste morgens brug (på Nygaard havde vi nr. 23). 
 
Det var som regel husmænd, der supplerede indkomsten med dette arbejde, og i 
regnskabsbogen ses, at de engang imellem blev bevilliget forskud. 
Min barndoms mælkekusk hed Åge Kristensen, der kom fra ejendommen Mølholtvej 36. Hans 
kone hed Inger, - bedre kendt som ’Stålstangen’.  
Skroldruten kørtes i mange år af Just Justsen. 
På selve mejeriet arbejdede 1 mejeribestyrer, i mejerist, 1 elev og 1 prøveudtager. 
Disse mælkekuske var også flinke til at ordne et ærinde eller et indkøb på Holtet, medens de 
alligevel ventede. 
 Derved opstod basis for en lille købmandsforretning lige overfor mejeriet (Sønderskovvej 279), 
der konkurrerede med den store på hjørnet.  Den blev startet i 1928 af Marius Christensen, der 
havde en fortid som kommis hos købmand Beck på hjørnet. 
Han fik i 1926 tilladelse til at sælge øl, og i 1929 søgte han om tilladelse til at forhandle stærk 
spiritus. 
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 Man må formode, at disse varer ikke måtte 
indtages på stedet, men det skete både i 
bagbutikken i Gaaser på ”Børsen” og 
velsagtens også her på Holtet. 
Det var en kendt sag, at gaaser bønderne 
var tørstige, og købmand Larsen fra Gaaser 
har berettet om en generalforsamling med 
uddeling af overskud fra mejeriet. Efter 
mødet fortsatte man med ”lidkøb” hos 
købmand Christensen overfor. Mange 
snapse senere blev de sultne og hentede 
spegesild direkte fra tønden. Det blev til 

mange, og sildehovederne skulle tælles op til sidst for betaling. Da tiden kom hertil, havde nogle 
ædt hovederne med, så købmanden blev snydt, - og deltagerne morede sig. 
 
På et tidspunkt kom denne butik også på Olsen familiens hænder, idet mejeriformandens datter 
Ida sammen med sin mand Hakon Holst blev købmandspar her. 
 
 

Mejerisalen 
 
I Gaaser havde der i flere år været et 
forsamlingshus, ’Husflidsskolen’, men 
det var lille og primitivt, og sammen 
med bygningen af mejeriet opførte 
man derfor ved siden af et nyt og 
større forsamlingshus, der kom til at 
danne rammen om mange aktiviteter 
og til sidst overflødiggjorde 
”Husflidsskolen”, der til sidst blev 
nedlagt og overtaget af Gaaser 
smeden. 

 
 
Dengang i 1911, hvor det nye mejeri blev bygget, var der hverken idrætsklub eller klubhus på 
Holtet, - det var først nu udviklingen her for alvor tog fart med smed, mølle og nybyggerier. 

 
Idrætsforeningen blev først stiftet i 1936, og det første primitive klubhus blev bygget i 1955. 
Den nye mejerisal kom dog straks i brug som træningslokale for gymnastikhold, og mange 
møder og andre aktiviteter fandt også sted her. 
Billedet her stammer fra et gymnastikhold fra omkring 1911/12. Det tilhørte Jens Christensen 
Starbæk, der ses som nr. 3 fra venstre i bagerste række. Han er født i 1894. 
Lederen af holdet, forreste række i midten, er Chr. Pallisgaard, der også boede på Holtet. 
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Ved slutningen af krigen i 1945 
var der i en periode indkvarteret 
tyske krigsflygtninge i 
mejerisalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.række, små piger fra venstre:  1ukendt, 
2ukendt,3 Birgit Olsen, 4 ’Svenske Sonja’ Olsen, 5 
Lis Koch, 6 ukendt, 7 ukendt, 8 ukendt, 9 – Olsen, 
10 ukendt, 11 ukendt, 12 Tove de Roche, 13 Else 
Justsen. 
2.række, små drenge: 1 ukendt, 2 ’Smed Henning’, 
3 ukendt, 4 Per Mann, 5 Ole Bager, 6 Søren 
Bengtsen, 7 Jørn Justsen, 8 Poul Nielsen, 9 Kjeld 
Kjeldsen, 10 Svend Bengtsen, 11 Edmund 
Andreasen, 12 ukendt. 
3. række, store piger: 1 Karen Lene Svendsen, 2 
Minna Mann, 3 Astrid Jensen, 4 ukendt, 5 ukendt, 6 
Karen Gade ’Kanna’, 7 Jytte, 8 Bente Nielsen, 9 
ukendt, 10 Ida Holst. 
4. række, voksne mænd: 1 Frode Svendsen, 2 Ernst 
Madsen, 3 Gustav Høj, 4 Svend Starbæk, 5 ukendt, 
6 ukendt, 7 Jacob Svendsen, 8 Åge Andersen, 9 
Børge Starbæk, 10 Hans Madsen, 11 ukendt 
 
Kilde: Minna Mann & Jørn Justsen 

Danseskole på Holtet 1921. 
 
Forreste række fra venstre: 
1. Anders Thomsen fra Haraldsminde 
(28), 5 Ellen Marie Drejer (15b), 11 
Kristen Klem Thomsen fra Haraldsminde 
(28), 12 Johanne Jensen fra V. Toftegrd. 
 
Bagerste række fra venstre: 
4 Chr. Jensen (bror til Møller Jensen) 
Fælledgrd. (15), 5 Marius Larsen fra 
Nygaard (32), 7 Niels Larsen fa Nygaard 
(32) 

Dilletant på Holtet 
 
De medvirkende fra venstre: 
1 Stinne Thomsen fra Haraldsminde 
(28),   2 Ejner Pedersen, boede i 
ejendom øst for Bødkergaard (2L), 3 
ukendt, Ida Holst, 5 ukendt, 6 Anders 
Thomsen gift med Stinne, 7 Marius 
Koch fra Elmelund med violin (27), 8 
Gerda Koch, gift med Marius, 9 
Johannes Justsen fra Sandagergaard 
(21) 
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En sådan dilletant forestilling og andre festligheder afsluttedes tit med dans, og oppe på loftet, hvor man havde 
garderoben, var der et lille rundt kighul, hvorfra børnene kunne sidde og se, hvem der dansede med hvem - og hvor 
tæt. 
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Fra min egen tid husker jeg juletræsfesterne med sanglege og poser med pebernødder for 
skolebørnene og deres forældre, - det blev styret af læreren og lærerinden. Der var også 
fastelavnsfester med tøndeslagning, karneval med udklædning.  
 

Et par vintre i slutningen af 1950erne, gik jeg selv på danseskole i mejerisalen. 
Her blev vi undervist i Calypso af – jeg tror, han hed Regnar Christensen. 
Musikken blev leveret af ”Skomager Søren” fra Hals, der spillede på harmonika. 
De sydamerikanske rytmer var ikke lige noget for mig, men jeg husker en aften 
efter sådan en danselektion. Vi havde en vane med at samle os på hjørnet, hvor 
vi snakkede og pjattede lidt inden hjemturen. Enkelte havde fået ’knallert’, og de 

blev efterset og beundret. 
En af pigerne havde sat sig op på en knallert og ville prøve den, men den gik i stå midt i krydset. 
En ung mand, der tjente på en nabogård, havde fået motorcykel og ville vise, hvor hurtigt den 
kunne køre, og de mødtes midt i krydset. 
Braget fik naboerne til at ringe efter læge og ambulance. Den første på stedet var dr. Stapelfelt 
fra Ulsted, - dengang kom lægen, når der blev kaldt, - også udover normal arbejdstid. 
Den unge mand døde, og pigen kom meget slemt til skade, og ulykken står stadig skarpt i min 
erindring.  
 
Mange familiefester blev også afholdt i mejerisalen, heriblandt mine forældres, Niels & Dagmar 
Larsens, sølvbryllup den 17. januar 1967. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serveringshold, -  
fra venstre:  
Bente Nielsen,  
Peter Larsen,  
Mie Gudiksen, 
Svend Christensen, 
Ella Christensen, 
Børge Nielsen og 
Gudik Gudiksen.  
Alle fra Gaaser 
 
Kogekoner: 
Lily Toft,  
Signe Larsen og 
Agathe Thomsen, - 
alle fra Gaaser 
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1.maj 1952 gik den gamle mejeribestyrer  
Olsen på pension og afløstes af det nye bestyrerpar, Svend Åge Larsen og hustru 
Clara, f. Malvang 

 
Han er født den 14. juni 1917 i Svendborg. 
 
 
På det tidspunkt var der stadig blandede besætninger af svin 
og malkekvæg på de fleste gårde i både Gaaser og på Holtet. 
Transporten til og fra mejeriet foregik også stadig på den 
gamle måde med mælkekuske. 
 

 
 
 
Et kort stykke tid efter bestyrerskiftet installeredes en 
kartoffelkoger på mejeriet. Kogte kartofler brugte man på 
gårdene som foder til svinene. Dette arbejde var hidtil blevet 
lavet af en transportabel kartoffelkoger maskine, der kom 
rundt til gårdene. Her kunne man bruge overskudsvarmen fra 
mejeriet. 
Her ses også mejeristens bil, - han elskede store biler. 
 
 
 

 
Efter nogle år forsvandt de små leverandører, men der vedblev at være malkekvæg på de fleste 
større gårde på egnen i en del år endnu. 
 

Der skulle dog rationaliseres og moderniseres, og på et 
tidspunkt forsvandt mælkekuskene og erstattedes af en 
tankbil, og hos leverandørerne blev der installeret køletanke 
til erstatning for de gamle transportspande.  
Det betød at man nu ikke længere behøvede at afhente 
mælken hver dag, og at den kunne transporteres over 
længere afstande, og mejerierne måtte nu konkurrere 
indbyrdes på prisen for at holde på leverandørerne. 
 
På billedet ses Ole Madsen, der arbejdede på mejeriet i 
begyndelsen af 1960erne. 
 

Dansk Mejeribrug 1963. 
Der er nu 100 leverandører. Osteproduktion er kommet til. Detailsalg af mælk fra mejeriet, 
smørsalg til Aalborg Amts Andels-Smørsalgsforening, salg af ost til grossist. 
Personale: Leder, 1 mejerist, 1 lærling og en mandlig, ufaglært medhjælper. 
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En ny stor bil, 
der kan rumme 
hele familien. 
Der var 5 børn, 
- 4 piger og en 
dreng. 
 
 
 

 
 
 
På et tidspunkt, - vistnok midt i 1960erne, blev tiden vanskeligere for de små andelsmejerier og 
det ene efter det andet bukkede under og forsvandt. Fra 1963 til 1974 lukkede mejerierne 
Gandrup, Hølund, V. Hassing, Hou og Hals. Ulsted mejeri holdt ud til 1983.  Kilde: Anton Ravn. 

 
Også Holtet mejeri kom i vanskeligheder, men overlevede ved at blive overtaget af 
mejeribestyreren, der herefter drev mejeriet som privatmejeri fra 1968. 
 
1967 var Knud Knudsen formand og Jacob Bengtson kasserer. 
 

 
På Holtet specialiserede man nu i osteproduktion, og da 
mejerisalen efterhånden var gået mere og mere af brug, så blev der 
her indrettet ostelager.  
 
Mange af de tidligere funktioner var overtaget af det nye klubhus. 
I 1970erne var der overproduktion af mælk, og der blev indført en 
ordning med mælkekvoter. Mange ældre landmænd solgte disse 
kvoter, og satte malkekøerne ud.  
Hjemme på Nygaard i Gaaser stoppede vi i 1974. 
 

 
 
 
Mejeriejer Larsen på kontoret 
 
 
 
De få tilbageværende besætninger blev større, men 
da de fik tilbud om højere pris fra mejerier længere 
væk, så blev situationen sværere og sværere på 
Holtet og i 1979 sluttede det med en lukning. 
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Herefter har mejeriet været brugt som privatbolig med forskelligt bierhverv. 

 
 
 
I 2018 var der kun 2 
mælkeproducenter 
tilsammen i Gaaser og på 
Holtet. Her i 2022 er kun 
en meget stor producent 
tilbage på Holtet. 
I Gaaser er der i dag ikke 
en eneste malkeko 
tilbage og heller ingen 
svineproducenter. 
 
Holtet ca. 1960 
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