
Gjerdrum Meieri. 

Historielaget startet i 2016 en rundtur til alle de gamle meierikretsene i bygda. I år var turen kommet 

til Gjerdrum Meieri - eller Gjerimeieriet som jeg er vant til å si. I sakens anledning har jeg lest de 

gamle meieriprotokollene fra perm til perm. Håpet var naturligvis å finne noen gode historier, og 

kanskje noe som gjør at Gjerimeieriet skiller seg litt fra de andre. Her er det jeg har valgt å dvele ved: 

 

Oppstarten. 

25.nov. 1894 gikk det ut en innbydelse undertegnet av 19 bønder om å tegne aksjer (andeler) i et 

ismeieri. De ville oppføre et bygg til å ta imot mjølka i området. Hans H. Gjerdrum hadde sagt seg 

villig til å avstå tomt fra sin havnehage på Søgarn Gjerdrum. På meieriet skulle mjølka samles inn, 

kontrolleres og kjøles ned. Deretter skulle hoveddelen av mjølka transporteres til jernbanen på Kløfta 

og sendes til det attraktive konsummjølkmarkedet i Kristiania for å oppnå en høyest mulig mjølkepris. 

Meieriet skulle være leverandør til og underlagt Kristiania Meieribolag. 

 

Første side i innbydelsen til å tegne aksjer i meieriet. Den er  datert nov. 1894 

Aksjetegningen var vellykket og meieriet fikk straks tegnet 116,5 andeler fra 38 bruk. 1 andel skulle 

tilsvare 2 kuer. Jo flere kuer, jo flere andeler. 1 andel kostet 100 kroner. Meieriets lover ble vedtatt i 



møte 16. mars 1895. Det vanlige samvirkeprinsippet framgår klart: Aksjeeieren har rett til å levere sin 

mjølk, og meieriet har plikt til å ta imot mjølka. Det er derimot ulovlig for en aksjeeier å ta imot mjølk 

fra folk som ikke er aksjeeiere, for deretter å levere på meieriet. Og skulle noen aksjeeier bli fristet til å 

levere mjølk til andre, må han erstatte dette til meieriet. Det er også satt opp noen kvalitetsregler, og 

det er presisert en del typer mjølk det er ulovlig å levere. Dette er sikkert regler Meieribolaget har 

foreslått. Det framgår at pliktarbeid (dugnad) kan bli pålagt, og dette skal da utmåles i forhold til 

aksjene. (For ordens skyld: I 1927 gjøres Gjerdrum aksjemeieri om til Gjerdrum andelsmeieri, og det 

vedtas nye vedtekter. Dette var nok mest en tilpasning til øvrig lovverk for det som i realiteten var 

samvirkeforetak, og hadde liten betydning for den daglige drifta.) 

Meieribygget ble satt opp i løpet av året 1895. 18. des. 1895 ble meieriet satt i drift. Alle ser jo at 

meieritomta er strategisk riktig valgt. Meierikretsen gikk fra Svensrud og Sørum i sør til Leirenga og 

Vang i nord. Etter Holumraset i 1883 hadde en måtte legge om og bygge ny veg fra Gjerdrum til 

Kløfta. Nå ble meieriet plassert inntil den nye vegen i krysset der den møtte den gamle bygdevegen.  

Som første meierist ansettes Olaf Hassel fra Eiker. Han får en månedslønn på 40 kroner, samt 

meieriprodukter, fritt hus, lys og brensel til eget behov. Meieriselskapet holder seng, men «ikke 

sengeklær». 3 måneders gjensidig oppsigelse. Dessuten: «Den ansatte Meierist forpligtes til under 

udøvelsen af sin Funktion at rette sig efter ethvert berettiget krav af Bestyrelsen.» Hassel får seinere 

bevilget 240 kroner året til å lønne en vaskehjelp i meieriet, for reinslighet var sjølsagt viktig! 

Ganske fort etter oppstarten kommer også andre virksomheter i sving ved meieriet. F.eks. får 

skolestyret ja til å disponere et rom til småskolen for 60 kroner årlig leie, og Gjerdrum Ungdoms-

forening får leie rom til sine møter for kr.3,50 pr. gang. Dessuten: Fra januar 1896 får Nils Ramnes fra 

Kristiania leie «handelsbekvemlighetene» i meieriet for kr.450/år på 5 års kontrakt., 

Et spesielt problem dukker opp i styreprotokollen i 1896: Vi tror jo alle at på denne tida var 

husmennene i bygda blitt sjøleiere. Men neida! Husmann Johannes Prestegårdshaugen 

(Skredderhaugen) har søkt om å bli leverandør. (Denne plassen ble ikke skyldsatt før i 1932.) Det var 

ikke tatt høyde for husmenn i lovene. Generalforsamlingen i 1896 vedtok da at «husmendene uden 

Erstatning gives Tilladelse til at levere sin Melk på Meieriet». Men for å være med å dekke 

driftsomkostningene ble de trukket ½ øre pr. levert liter.  

 

Samarbeid om etablering av melkebutikk i Kristiania. 

28. mars 1898 ble det undertegnet en kontrakt mellom meieriene Gjerdrum, Kløften, Stanger og 

Hauger. De tre siste tilhørte sørenden av Ullensaker kommune. Her oppretter de fire meieriene Kløften 

Meierisamlag. Formålet er å få jevn og sikker avsetning av meieriprodukter til gode priser. Dette skal 

oppnås både ved engrossalg og ved detaljsalg fra egen melkebutikk i Kristiania. Gjerdrum meieri skal 

ha 4/15 eierandel i firmaet, og må skyte inn en kapital på 2.000 kroner. Kontrakten ligger i 

meieriprotokollen, og den inneholder ei rekke punkter om hvordan samarbeidet skal foregå, og 

hvordan det skal drives kontroll med virksomheten.  

De nærmeste åra etterpå står det lite i Gjerimeieriets protokoll om hvordan samarbeidet fungerer, hvor 

mye mjølk de klarer å selge fra melkebutikken, eller om samarbeidet bedrer lønnsomheten. Men i 

referat fra et styremøte i juli 1907 ser en at samarbeidet knirker. De 4 meieriene har hatt avsetnings-

problemer for fersk mjølk og fløte. Bestyrer Ihle skal ha fordelt byrdene ulikt. Stanger og Hauger 

meierier har de siste to månedene nesten ikke ystet, mens Kløften og Gjerdrum har ystet omtrent like 

mye. Og nå er det så mye ost at alle lagre på Gjerimeiriet er overfulle! De må leie lagre i kjellere hos 

produsentene! Styret på Gjerimeieriet sier at «de andre meierier i trange tider kan betale en bedre 

pris». Hvis ikke det går an komme til en ordning i minnelighet, vil styret foreslå at Gjerimeieriet sier 

opp avtalen med de andre meieriene.  



 

Kopi av starten av kontrakten mellom de 4 meieriene i Kløften Meierisamlag datert 1898. 

Samme år vedtas det for å kunne redusere lagrene litt, at eierne får mulighet til å ta ut meieriprodukter 

direkte av meieriet. Verdien føres inn i «melkebøkene», og er trolig blitt trukket i mjølkeoppgjøret. 

Det er også en betingelse at det ikke kan tas ut mindre enn 1 kilo av hver sort om gangen. Men dette 

betyr at meieriet kommer i direkte konkurranse med kjøpmann Ramnes, som sender sin oppsigelse til 

styret. (Bjørn Hansen har oppsigelsesbrevet liggende.) 

Meieriene klarer å holde samarbeidet gående et par år til, men på ekstraord. generalforsamling i august 

1910 vedtar Gjerdrum meieri, som øvrige meierier i Kløften Meierisamlag, at de på visse betingelser 

skal gå inn i Kristiania Melkeforsyning. Det endelige vedtaket kommer i mai 1911. Avtalen med 

Melkeforsyningen gjør at Kløften Meierisamlag innløses for kr.70.000. Meieriene i Kløften 

Meierisamlag skal sikres samme leveranse av mjølk og fløte som i de 3 siste åra. Det har altså vist seg 

at lønnsom omsetning i Kristiania krever større og tyngre aktører enn Kløften Meierisamlag! 

 

Konjunkturer. 

Det er litt tilfeldig hva møtereferentene mener det er viktig å ta med fra styremøter og 

generalforsamlinger. Helt sentralt på nesten alle disse møtene har helt sikkert mjølkeprisen til 

produsentene vært, men de er ikke bestandig referert. Likevel er det ikke noe problem å se 

konjunkturene i mjølkemarkedet. Her er noen eksempler: 



    År Kg mjølk levert Snittpris Kommentarer 

1898 317.628 10,0 Meieriet er nystartet, men nå i god drift 

1911 295.424 10,4 Kvantum og pris har stått stille i mange år 

1917 262.900 23,8 1.verdenskrig pågår. Leveransen går ned. Prisen fordoblet. 

Max-punktet nås nov 1918-apr.1919 med 48 øre/kg. 

1924 308.841 26,0 Produksjonen øker, Prisen holder seg. 

1930 465.900 17,1 Økonomisk krise i verden. Produksjonen øker. Prisen ned. 

1932 426.650 13,6 Prisen når bunnen juli 1932 med 11,8 øre/kg. 

1939 748.867 19,1 Mjølkemarked og økonomi i bedre balanse etter at melke-

sentralene kom. Prisene økt, og produksjonen økt mye. 

1941 487.814 28,3 2.verdenskrig er i gang. Produksjon ned og priser opp. 

1944 367.634 32,0 Produksjonen fortsetter å avta og prisen å stige. 

1947 598.845 40,0 Krigen er over. Produksjonen øker og også prisene 

1953 755.601 49,0 Kvantum fra før krigen nås, men nå skal GM nedlegges. 

 

Det er altså ikke vanskelig å forstå produksjon og prisutvikling i et lokalt meieri i forhold til utvikling i 

verdenskonjunkturer og kriger. En slet med prisene både på starten av 1900-tallet og rundt 1930. På 

generalforsamlingen i 1934 fikk f.eks. et forslag om å begrense leveransene til 4000 liter pr. andel 

flertall; dvs. noe som ligner på dagens kvotesystem. Det ble også besluttet å ikke ha fest i forbindelse 

med meieriets 40 års jubileum! Det må vel også ha noe med traurig mjølkepris og økonomi å gjøre? 

Lenger ut på 1930-tallet ble melkesentralene etablert; noe som gjorde at mjølkemarkedet langsomt 

kom under kontroll, og prisen økte. Se bygdeboka bind IV s.286-298 om dette! 

En annen ting er at Gjerimeieriet til tider ystet og kinnet en del av mjølka sjøl. I 1907 kjøper f.eks. 

meieriet separator og mjølkevekt, og fra 1908 kan også folk som ikke er leverandører kontant kjøpe 

meieriprodukter på meieriet. Det kjøpes former for produksjon av gaudaost, og meieristens lønn økes. 

Dette var sjølsagt et forsøk på å heve mjølkeprisen til leverandørene. I 1912 ble det av totalt innveid 

268.452 kg. mjølk, ystet 25.510 liter mjølk og kjernet ca. 2.500 liter fløte. 

 

Mjølkekvalitet og forsøk på svindel. 

Som ved de andre meieriene i bygda, var mjølkekvalitet og hygiene viktig. Mjølka og fløten skulle 

være god og salgbar når den kom til Kristiania. Skulle et meieri miste leveringsavtalen med «sin 

grossist» pga. dårlig kvalitet, ville det være katastrofe. Da kunne også nye avtaler bli vanskelig å inngå 

etterpå. 

Normal reaksjon hos aksjonærene hver gang en ny omdreining i kvalitetskravene dukket opp; enten fra 

grossisten eller sunnhetskommisjonen, var ofte slik: Først mottar styret et nytt krav, som de synes er 

unødvendig strengt. Deretter innkaller styret til ekstraordinær generalforsamling der flertallet vedtar en 

protest, og gjerne at styreformannen skal sendes til byen for å diskutere saken. Seinere kommer 

styreformannen slukøret hjem og forteller at det dessverre ikke er noen vei utenom. Deretter hører en 

ikke mer om saken før et nytt krav dukker opp. Eksempler er krav om avregning etter fettprosent 

(1914) og oppgjør etter reduktaseprøve (bakterienivå) (1926). - Slik drives verden framover, og slik 

sitter vi som lever i dag også og «okker oss» når nye kvalitets- og dokumentasjonskrav dukker opp i 

det vi driver med! 

Meieriet hadde også alvorlige saker der styret mente at medlemmer hadde forsøkt å svindle 

fellesskapet. Her er to eksempler der vi tar bort navnene da disse ikke er interessante: 

Allerede i 1898 fikk meieriet sin første sak om forfalskning av mjølk. Aksjonæren blir innkalt til styret 

for å forklare seg. I stedet møter kona. Hun tilstår at nysilt mjølk var blitt blandet med skumma mjølk, 

og at deretter alt var blitt levert på meieriet som nysilt. Dommen blir en reprimande og utbetaling av 



bare halv pris på mjølka for 1 måned. Altså en ganske mild reaksjon. Men saken førte til at 

generalforsamlingen vedtok å opprette et utvalg på 4 mann som skulle «efterse fjøs og melkestell innen 

meierikretsen til ubestemte tider», og dessuten føre en bok som kunne oppleses på neste 

generalforsamling. 6 andre mann fikk jobben med å kontrollere at leverandører ikke leverte mjølk til 

meieriet av kuer som nylig hadde kalvet før 6 dager var gått. 

Verre var det med en sak i 1911 da en noe større bruker ble beskyldt for å ha levert vannblandet mjølk. 

Her blir det konflikt, for aksjonæren nekter å betale bota han blir ilagt. Aksjonæren blir følgelig 

utestengt fra å levere mjølk. Først i generalforsamling i februar 1913 får han begynne å levere igjen. 

Men så går aksjonæren til sak mot meieriet, engasjerer sakfører og krever erstatning. Saken går nå 

over flere år, og meieriet representeres av advokat Boysen. To representanter fra meieriet avgir 

forklaring om hva som skjedde da aksjonæren ble ekskludert. I april 1917 mottar så meieriet brev fra 

adv. Boysen om at saken mot aksjonæren er vunnet, og at meieriet er tilkjent 800 kroner i prosess-

omkostninger.  

Saken gikk altså over 6 år, og en kan jo undres på hvordan det kunne ha seg at den enslige aksjonæren 

mente å ha en god sak mot meieriet. Det ser ut til at saken mer dreide seg om vedtaket om 

utestengelse, enn at vedkommende ikke ville vedkjenne seg å ha blandet inn vann. Og da må det jo 

være meieriets anvendelse av lovene (vedtektene) det ble protestert på. Men det var altså meieriet som 

fikk rettens medhold. 

 

Handelsbekvemmelighet og ringvirkninger. 

Som ved Sandumsmeieriet hadde Gjerimeieriet lokaler til overs. Som nevnt foran ble det allerede i 

1896 etablert en «handelsbekvemmelighet» på meieriet der Nils Ramnæs fra Kristiania ble den første 

handelsmannen. Ramnæs holder det gående til 1907. Da overtar Sigvart Ringnes, som sjøl var 

oppvokst i meierikretsen. Årlig leie kr.600 pr år for handelsbekvemmeligheten, 5 værelser, butikk, 

kontor, kjeller, pakkbod, vedskur, stall og vognskur. Ringnes blir til i 1920 da Olaf Gjerdrum velges ut 

blant 9 anbudssøkere til å overta. Han har tilbudt 1.400 kroner pr. år og 5 års binding. 

I 1926 overtar så Harald Hansen, og nå blir det kontinuitet! Hansen leier de samme rommene som 

forgjengerne, og skal betale 1.400 pr. år. Kontrakten med kjøpmann Hansen blir fornyet år etter år. Da 

meieriet blir nedlagt i 1955, holdes det takst over meieribygget med tomt. Taksten blir på kr.73.500, 

og Hansen får tilbud om å kjøpe til denne prisen; noe han takker ja til. 

Ellers dro meieriet og landhandelen med seg også annen aktivitet. For det første ble det etablert 

virksomheter som hadde med landbruket å gjøre. I 1899 ble det f.eks. opprettet kvegavlsforening, der 

stamoksen fra 1904 og flere år framover var stasjonert på meieriet under meieristens ansvar. I 1914 

nevnes for første gang et innkjøpslag på meieriet. Meieristen fungerer som forretningsfører. 

Innkjøpslaget fortsetter også etter at meieriet nedlegges, men flytter lageret til uthuset på Bøndernes 

Hus. Fra 1966 slås det sammen med de andre innkjøpslagene i bygda og blir til Gjerdrum Innkjøpslag. 

Det dukker dessuten opp andre typer virksomheter ved meieriet. I 1907 kommer posthuset til 

landhandelen. På 1920 og -30-tallet driver baker Paulsen bakeri i kjelleren i nabobygget til meieriet i 

vest. Han leverer bakervarer til flere butikker både i Gjerdrum og Ullensaker ved hjelp av varebilen 

sin, som ungdommene i nabolaget kalte «baker-bronen». I 1928 setter Ludvik Huser opp dampsag på 

nabotomta. Dette godtar også meieriet så framt ikke brannkassa synes saga øker brannrisikoen slik at 

forsikringspremien øker! På nordsida av meieriet etablerer Hans Enger Snekkerverksted, og det gjør 

også snekker Asbjørn Paulsen i sør. Det må også nevnes at etter at meieridriften er nedlagt, har 

Gunnar Limm sitt første verkstedlokale i to rom i det gamle meieriet. På 1960-tallet bygger han 

moderne verkstedlokale på egen tomt i sørvest.  



 

Gjerimeieriet 1936. Se bl.a. Ludvik Husers sagbruk i forkant. 

 

Meierske/meierrist. 

Til sammen 12 personer har hatt jobb som meierrist/meierske på Gjerimeieriet opp gjennom årene. I 

starten dominerte mennene, men mot slutten var det bare kvinner som styrte meieriet og var 

forretningsførere. Følgende er nevnt som meiersker/meierister på Gjerimeieriet: 

1895-1897: Olaf Hassel fra Eiker. Lønn 40 kr./mnd.+ fritt hus, lys, brensel og meieriprodukter. 

1897-1907: Hans Røtterud (trolig fra Nannestad). Lønn 50 kr./mnd. + naturalier. Fra 1906 utvides 

ansvaret til også å være kasserer (forretningsfører), noe som øker månedslønna med 10 kroner. 

1907-1911: H. E. Lauten fra Ullensaker. Lønn 60 kr./mnd. + naturalier., men lønna heves til 115 

kr./mnd. fra 1909. 

1911-1914: Karen Galgum fra Hedemarken. Lønn 100 kr./mnd. pluss naturalier som før. 

1914-1917: Jørgen Glosli fra Torsnes. Lønn 63 kr./mnd. + naturalier. Skal i tillegg til øvrige oppgaver 

hver måned reiste til byen for å hente mjølkeoppgjøret fra Melkeforyningen. Dessuten er det opprettet 

et innkjøpslag på meieriet der Glosli skal være forretningsfører med en godtgjørelse på 2% av 

omsetningen. 

1917-1920: Oscar Halvorsrud fra Aurskog. Lønn: 70 kr./mnd. som meierrist, 10 som forretningsfører i 

meieriet og 2% av omsetningen fra innkjøpslaget. 

1920-1921: Anne Grande fra Ørland. Lønn 100 kr./mnd. + naturalier. Hun ansettes i januar, men sier 

opp i juli 1920. Da tilbyr meieriet 20 kroner ekstra pr.mnd. pluss 14 dg. lønnet ferie og at meieriet 

ordner opphogd ved. Da fortsetter Anne i stillingen. Men så blir hun året etter gift med Olaf Ringnes 

og gardkjerring på Vestigarn Olstad og slutter. 

1921-1929: Ragna Fagernes. Lønn: 110 kr./mnd. + 2% (min. kr.40) av omsetningen i innkjøpslaget. 



1929-1939: Torborg Seim. Lønn: 90 kr./mnd. + 2% av innkjøpslagets omsetning + naturalier. Hun ble 

gift med Reidar Olstad. 

1939-ca.1942: Anne Marie Elstad fra Ullensaker. Lønnsbetingelser ikke angitt.  

ca.1942-1944: Molfrid Nesset. Hun var fra Storfosna i Trøndelag og niese av Anne Grande. 

(Opplysningen er fra Bjørn Hansen da hun ikke er nevnt i protokollen.) 

1944-1949: Margrethe Kogstad fra Gjerdrum. Lønnsbetingelser ved ansettelsen ikke angitt, men er i 

1947 angitt til 400 kr/mnd. 

1949-1954: Anna Hagen fra Oslo. Lønn: 450 kr./mnd. En pussighet: På styremøte i sept. 1950 har 

Anna fortalt at hun skal gifte seg. Hun ber om å få beholde jobben, og at også mannen får flytte inn i 

hennes leilighet på meieriet. Styret tillater begge deler! Fra 1952 angis at meiersken har tarifflønn og 

at denne er 534 pr. mnd. 

 

Arbeidet med isen. 

En må huske at sjøl om meieriet de fleste åra bare fungerte som et reint mjølkemottak, var rask og 

reinslig nedkjøling avgjørende for kvaliteten på mjølka når den skulle sendes til byen. Jeg er stadig 

forundret over slitet med å skaffe all isen til kjøling av mjølka på bygdas meierier. I 1898 var det Chr. 

Enger og Karl G. Smestad som fikk anbud på å skjære is på elva (Leira) for 3 kr. pr. 100 stk. is. 

Stabling og nedpakking i flis skulle ordnes av Hans Grønlund og N. Tvedt for samme pris. Året etter 

fikk Lars Blaanet anbud på skjæring, stabling og fylling av flis for 7 øre pr. is. Hver blokk skulle være 

på minst 1 alen. Det er angitt at mellom isen og veggen i ishuset skal flistjukkelsen være ½ alen (30-

35cm.). Over isen skal det være fra ¾ til 1 alen (50-65cm.). Kjøringa fra elva og opp må vi anta ble 

gjort på pliktarbeid (dugnad) av aksjonærene. 

Allerede i 1899 ble det besluttet å kjøpe inn «et mål jord fra Paul Gjerdrums fehage» til å anlegge en 

isdam. Sånn oppsto altså meieribrønnen, og nå slapp de unna den lange istransporten fra elva. 

Etter 17-18 års bruk er ishuset utslitt av råte og må nybygges. Even Elverud får i 1913 anbudet for 

kr.100 «på egen kost». Allerede i 1926 er også dette huset utslitt, og hus nummer 3 må settes opp. Det 

siste ishuset som omtales oppført, er fra 1945. I mange år var det enten Lars Blaanet eller Bernt og 

sønnen Theodor Hvam som skar og stablet is. Jobben ble godtgjort med en pris som også varierer med 

konjunkturer og mjølkepris. I 1914 ble det f.eks. betalt 10 øre pr. is, i 1917: 20 øre, 1921: 30 øre, 

1923: 18 øre, 1933: 9 øre, 1938: 15 øre, 1944: 40 øre og 1949: 75 øre. Jfr. tabellen foran med 

mjølkepriser! Størrelsen på isblokkene angis å skulle være 24*24 tommer; dvs. ca. 60 cm i firkant. 

Antall blokker er sporadisk nevnt, og kan ha ligget på fra 1.000 til 2.000 stk. Hvis hver is i snitt var 

30-40 cm. tjukk, skulle dette utgjøre fra 100 til 200 m3 is. 

I 1952 var det ingen som meldte inn anbud på isskjæringen. Styret kjøpte derfor inn ei motorsag med 

enmannsbetjening. Stabling og flising ble utført ved pliktarbeid. Men styret skriver at det har vært 

vanskelig også å få folk til å møte til pliktarbeid. Styret vedtar derfor at dersom leverandører innkalt til 

pliktarbeid unnlater å møte fram, vil det bli leid inn en mann på leverandørens regning til kr.3/time til 

å gjøre jobben. Finn Stokker husker for øvrig at …… Tveit hadde laget et system med ei renne fra 

brønnen og opp i isbingen der en hest via tau/vire over ei talje trakk isblokkene opp til toppen på 

isbingen. 



 

Gjerimeieriet i 1964 mens den flotte meieribrønnen fortsatt var intakt. 

Mjølketransporten. 

På de enkelte gårdene hadde en små muligheter til å kjøle ned fersk mjølk. Det var følgelig mottak av 

mjølk fra leverandørene på meieriet til fastsatte tider to ganger om dagen. Sannsynligvis har naboer 

samarbeidet om denne inntransporten. Trafikken førte til at meieritrammen ble en møteplass. Her var 

det jo etter hvert også landhandel og innkjøpslag. Men leverandørene hadde jo med seg plasskrevende 

hester og vogner. Litt artig er derfor følgende sitat fra generalforsamlingen i 1903: «Besluttet blev at 

alle har at fjerne sig fra meieriet efter modtagning af melken.» 

Av de 5 meieriene i Gjerdrum var det Gjerimeieriet som hadde den desidert korteste og enkleste vegen 

til jernbanestasjonen Kløfta. På f.eks. Åmotmeieriet var det kjørelister der alle som eide hest måtte 

bidra til transporten. På Gjerimeieriet var det derimot et slags anbudssystem. Noen få aksjonærer 

meldte seg og delte transporten mellom seg. Meieriet holdt vogner, mens den som kjørte måtte holde 

hester. I starten var transportprisen 12 øre pr. spann, men i 1901 er var prisen nede i 10 øre. Det er 

presisert i protokollen at kjøreren har ansvar for produktene han har med seg helt til de er kvittert som 

mottatt av jernbanens funksjonær. Og i 1910: «I tilfelde af melkespild har kjøreren halv risiko.» Det 

har nok forekommet «uhell». 

 

Agronom Olsen på Østre Åmot på veg over Tveiterbrua ca. 1920. 



Transportprisen stiger i likhet med mjølkeprisen gjennom 1. verdenskrig og framover. I 1921 er 

transportprisen opp i 45 øre spannet for så å gå litt ned igjen. 

Men i et styremøte i mars 1929 varsles en stor forandring. Det står: «Det besluttedes at innby til anbud 

på kjøring av melk til Oslo pr. bil.»  Anbudet gikk til Theodor Hvam for 40 øre spannet, men kort tid 

etterpå økes prisen til 55 øre. Hvam var forøvrig også bonde på småbruket Hvam i «Staden» nord for 

prestegården. Som vi så over sank mjølkeprisene på starten av 1930-tallet, og Hvam måtte i 1934 

godta redusert transportpris til 45 øre. 

I februar 1940 er det den framtidige rutebileieren Lars Huser som transporterer mjølka til byen for 

meieriet. Men det framgår ikke hvilket år han overtok etter Th. Hvam. Lars Huser innvilges nå et 

krisetillegg på transporten på 5 øre pr. mjølkespann, og 10 øre pr. 100kg. kraftfor. Det blir Lars Huser 

som fortsetter som transportør så lenge meieriet eksisterer. I 1951 er fraktprisen oppe i kr.1 pr 50 liters 

spann. 

Rundt 1950 begynner meieriet å eksperimentere med å ta imot mjølka fra leverandørene bare en gang 

om dagen. Folk skulle kjøle ned kveldsmålet hjemme og levere dette sammen med neste dags 

morgenmål. Forutsetningen var at reduktasetrekket (bakterieinnholdet) ikke økte. Forsøkene mislyktes 

i 1949 og 1952, og en måtte tilbake til 2 ganger levering.  

Det pågikk nå antakelig en utstrakt bygging av kjølekummer rundt på gårdene, og vinteren 1953/54 ser 

det ut til at hjemmekjølingen begynte å fungere. Men nå er noe nytt på gang. I 1947 har produsentene 

blitt andelseiere i Fellesmeieriet slik at 1 andel i Gjerdrum Meieri har gitt 2,5 andeler i Fellesmeieriet. 

Det leveres altså i prinsippet nå mjølk til Fellesmeieriet, og mjølkeoppgjøret kommer derfra. 

Meieribygget, inventar osv. eieres likevel fortsatt av produsentene. Fellesmeieriet vil at direktelevering 

av mjølka vurderes. En avstemning på ekstraord. generalforsamling 22.12.53 viser at 21 er for og 15 

imot direktelevering av mjølk. Avstemmingen gjøres med navneopprop. Men 9 medlemmer forlanger 

ny generalforsamling. Denne holdes 13.01.54. Den nye avstemmingen gir 20 for og 11 mot 

direktelevering. Denne skal starte fra 01.02.54, men være en prøveordning.  

 

Avviklingen. 

Prøveordningen ble permanent. Ekstraord. generalforsamlingen 19.11.54 vedtar endelig nedlegging av 

meieriet som mottaksstasjon for mjølk med 25 stemmer for, 7 imot og 3 blanke; dvs. 35 avgitte 

stemmer. Inventaret selges etter takst til Fellesmeieriet i januar, og i ordinær generalforsamling 

11.03.55 vedtas med 25 mot 7 stemmer at andelsselskapet skal oppløses i hht. statuttenes § 17. Det 

skal holdes takst over eiendommen (bygg med tomt). Deretter skal eiendommen selges. Et 

utsettelsesforslag om å se tida an i et år blir nedstemt. 

Som omtalt foran kjøper kjøpmann Harald Hansen eiendommen for kr.73.500. Med fratrekk for gjeld 

kunne nå dette og kontantbeholdningen utbetales til andelshaverne. Hver andel ser ut til å ha gitt en 

utbetaling på kr.940. Ved avviklingen var det 131,5 andeler i meieriet. Hvis det fortsatt lå ca. 2 kuer 

bak hver andel, må dette ha tilsvart 250-300 kuer. Det er 30 navn som har undertegnet den siste sida i 

meieriets protokoll. Ved avviklingen kan altså gjennomsnittbesetningen ha vært ca. 9-10 mjølkekuer. 



 

Mjølkebonde og tidligere leverandør til Gjerimeieriet Ole Stokker i fjøset på Sørum ca. 1960 

Et par spesielle saker for styret. 

De to sakene under tas med fordi de skiller seg litt ut fra det som har med den alminnelige meieridrifta 

å gjøre. Navn på personene det gjelder er utelatt. 

Den første saken gjelder etterdønningene etter 2. verdenskrig. I et styremøte i nov. 1945 refereres at 

styret tidligere har behandlet henvendelse fra områdesjef (Milorg) J. Rustad ang. styremedlemmer som 

har vist «unasjonal holdning». Viseformannen i meieriet har vært «herredsrådsmedlem», og har en 

gang vært med på å bevilge penger til den norske legionen. Han har sjøl bedt meieriformannen om å 

melde fra til Rustad. J. Rustad ga da beskjed om at han mente viseformannen inntil videre burte tre ut 

av meieriets styre. Dette har sikkert viseformannen vært enig i, og det ser ut at han har vært ute av 

styret fra juni. Resten av styret vedtar så å henvende seg til områdesjefen om at de bør tillate at 

viseformannen får gjeninntre i styret. Dette bl.a. fordi han er andelshaver og en stor leverandør. Det 

ser likevel ikke ut til at han kommer inn igjen i styret, og han blir i valget på generalforsamlingen i 

april 1946 erstattet. – Men 2 år seinere i 1948 er den tidligere viseformannen på nytt valgt inn i styret 

og blir formann. Krigen var nå kommet på avstand, og igjen var de fleste valgbare. 

Den andre saken gjelder regnskap og revisjon. I 1949 ble det ansatt ny meierske, som som sine 

forgjengere hadde ansvar for regnskapsføringen for både meieriet og innkjøpslaget. Men hun sliter 

med å få åpningsbalansen til å stemme. I 1949 har styret engasjert en mer profesjonell revisor, og nå 

kontaktes revisoren, herr Mollerud, om hjelp. Det holdes en ekstraordinær generalforsamling i februar 

1950. Problemet ser ut til å gå tilbake til den gamle meierskens tid. Formannen har prøvd å neddysse 

problemene, og de gamle revisorene får kritikk. Noe har blitt borte eller er blitt feil i regnskapene, og 

det gjelder både meieriet og innkjøpslaget. I tida etterpå jobbes det med å gjennomgå regnskapene på 

nytt, og det holdes møter bl.a. med den gamle meiersken. Saken avsluttes i ekstraord. gen.fors. i 

oktober 1950. Da har ny meierske og gml. revisor gjennomgått regnskapene fra 1944-1948. De har 



konkludert med at det ikke har vært noen «bedragersk hensikt», men i stedet dårlig bokføring og 

revisjon. Det konkluderes med at den gamle meiersken må betale tilbake kr.2.159 til innkjøpslagets 

kasse og 787 til meierikassa. Hun aksepterer å betale til meierikassa, men ikke innkjøpslaget. 

Generalforsamlingen i 1951 vedtar med 15 mot 12 stemmer å ettergi de 2.159 kronene. Dette etter 

forslag i et brev fra frk. Kristophersen. Likevel blir saken advokatmat da den gamle meiersken ser ut 

til å mene at meieriet må erklære at revisjonen burte oppdaget feilene. Ellers vil det skade hennes gode 

navn og rykte. Denne erklæringen får hun ikke, men hun mottar etter et styremøte i juni «en 

påskjønnelse for de ubehageligheter og arbeide hun hadde med denne sak».  

At ikke styret i denne saken har gått med på å la ansvaret bli delt mellom tidligere meierske og revisor, 

er ganske uforståelig. Dessuten har også styret ant problemene før den nye meiersken kom. Når det 

ikke har vært noen bedragersk hensikt (dvs. underslag), må det jo rett og slett ha vært rot i papirene. 

Sjølsagt skulle revisjonen tatt tak i dette, men i de angjeldende årene var dette en tillitsmann valgt 

blant andelseierne. Ubehageligheten med å stille vedkommende til ansvar ble ikke tatt. 
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