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vore dages byboere ved e11er tænker knapt på, hvordan e11er hvorkommer mælken i a1le dens forskellige 
"itup,ing", egLntrig fra.Det er så let bar.e at gribe ud eftei en karton, der i dag kan fåsi ethver supermarked, hos enhver købmand, bagerbuEik, kiosk e11ertankstation. Men sådan har det ikke altid været.

På landet kunne man blot gå ud i stalden og hente, det man havdebrug for, inden resren b1åv sendr ri1 mejerier. Men r-b;;;";;';;""ikke a1le havde en ko, måtte man ty ti1 en af byens ayr-sbrugere.r min barndom, helt op ri1 rg46, uå, der flere iå.a., rruo. manhavde køer- Man så de forskellige avlsbrugere dri-ve deres btorekøer gennem byen ud på marke' oÅ f orrni-ddagen og hj em igen f or atbli ve malket om af tenen. Der var *!3Iiå Dam, der kom med si_ne f rastalåen bag ved posLhuser ud på iorr"r os-;;d-;; i"i.irdsgade osDoktorbakken tir markerne gsr for byen. Der var alfrei__[i].c-. derkom med slasr-gr perersens hen over iorr"i-år'åå fiåd"vænser ritmar ke r ne-s v d-Foi : 
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d e r lc !-". _r p q-e_rls- o g Ja nus Eo L*.., d e r b 1 o&sku11e ned ad Dokrorbakken ti1*dert§-mårt<er øsrog noid for byen.KLgglgft,e-!ql-er Jqrg-en skorre kunne lerrere drive sine ud bag omad saxesgade. cnrisEian svendqgnr ( t_ri-igss B_qsjrud 0scar Ivrunc-11 )Landlyst havde*sinå-rnaikGi, hvoi' nu Lægehus/EFrnenave nu ligger.
Js-us-P-g-q"-{=0.1-§g.!-q ( hj ørnet Nybvvej -Kuieborgvei ) havde markernened langs Bukkevej- A11e disse st"å.. kunne man om aftenen yed 1gtiden efter aftenmalketid komme og købe friskmalket mælk.

De forskellige famirier havde hver deres ejendom, hvi"s mælk desyntes om. For vores vedkommende drog vi dienge e11er en af piger_ne ned ril Jens perer Olsen. Her halåde hans ion", Ååo er 1_lirerkrus fasLg:ort rirlr iansi skaf r, -;;;-end.nu 
varme mælk op f ra enstor mælkejunge og hæ1dte den over i vores medbragte 5-1iter mæl-kespand. Kom vi lidt for tidligt, så var det bare morsomt, atsnakke og pjatte med de andre,-der koml eIler kikke lidr ind ti101sen og køerne og hestene i stalden. b"t kunne også være spænden-de nogle gange, at komme med en kammerat og hente mæ1k og se påforholdene i den stald, hvor hans familie hentede mæ1k. ve1 hjem-kommet blev mælke. hældt op i et stort lerfad og ""i ned i kul-den i kæ1derel,0g næste dag blev f1øden med en sfeciel stor fladske skummet af og brugt i kaffen, blandt andet i ionditoriet, ogmæl-ken fik vi til vores morgenhavregrød. Noget af f1øden kunneogså blive ti1 flødeskum, som vi fik en klai af på ø77ebrød erlerkærnemølkssuppe ved middagsmaden. 0m sommeren blev den nymalkedemælk ofte sar op 1 små skåle med lidt kærnemælk i, så den næstedag var svrner og sriv med er de j ligr f 1øde1ag -- r,yt**,rk -* 
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Allerede i 1BB0 havde Karl Dam oprerrer et f_ellsgg_e_i-e_rr i Øsrerga-de, hvorfra han solgre-Eæft<. net blev dog nedragr {*Tgoz, da detapupraktisk med en ,sådan " virksom-
hed inde i byen. Mange leveran-
dører var også gået oyer ti1
BrodaI andelsmejeri, der i lBBB
var sat i drift nord for byen.

Karl Dams mejeri i ØsLergade
beliggende der hvor nu
nr. 14 og 16 ligger.
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