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I 1887 blev andelsmejeriet i Bolderslev opført. Bygninger og maskiner kostede i alt 

23.055 mark. Den 12. juli 1887 leveredes den første mælk af 80 andelshavere fra 

Bolderslev, Perbøl, Bjolderup, Røllum, Torp, Uge, Lovtrup og den del af Todsbøl. 

I 1892 var antallet af leverandører steget til 105, men samme år udtrådte leverandørerne 

fra Torp, i 1895 fra Uge og i 1897 fra Lovtrup. Derefter var der 56 andelshavere tilbage, 

men i 1899 indmeldtes bønderne fra Bolderslevskov og i 1913 10 andelshavere fra 

Todsbøl. Senere kom Raved og Rebbøl med – idet mejerierne der blev nedlagt i 

henholdsvis 1920 og 1933. 

 

Til Bolderslev Mejeri leveredes i 1888: 1.180.670 pund sødmælk, hvoraf der blev frem-

stillet 42.454 pund smør til en gennemsnitspris af 1,04 mark. I 1902 blev der på mejeriet 

indvejet 1.329.540 pund mælk og femstillet 50.138 pund smør til en pris af 1,05 mark pr. 

pund – i 1914 var tallene henholdsvis 2.404.453 pund mælk, 106.381 pund smør og 1,26 

mark pr. pund smør. 

I 1912 åbnedes en postforsendelse af pakkesmør over hele Tyskland – prisen var 1,40 

mark pr. pund. Under 1. verdenskrig dalede mælkeleveringen til i 1918 at være nede på 

673.096 pund, mens smørprisen steg fra 1,33 mark ved krigens begyndelse til 3,00 mark i 

1918. 

Bolderslev Andelsmejeri producerede smør og 30% skorpefri ”Gendarm Havarti”, og 

samtidig tappede man mælk på flasker til byens borgere. Efter nogle år købte mejeriet to 

tankbiler til afhentning af mælken hos andelshaverne. Det gjorde dagligdagen lettere for 

de 10 ansatte. 

Mejeriet nåede at fejre 85 års jubilæum i 1972. I 1985 besluttede en generalforsamling at 

standse produktionen. Der var da 85 andelshavere og en årlig mælkeproduktion på 11,5 

mill. kg. Andelsmejeriet blev solgt til Ravsted Privatmejeri, men efter nogle år stoppede 

produktionen i Bolderslev definitivt. 

 

I 1993 blev det 106-årige mejeri solgt til nedrivning. Hvor mejeriet lå, er der nu bygget 

en tunnel, som byens trafik passerer igennem. 


