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BORGEN MEIERI 

 
 
 
 
John Egil Lauten fortalte om Borgen Meieri med utgangspunkt i Ole H. Wethal: Borgen 
Meieri 50-års beretning 1886-1936. 
 
Separatoren kom i 1887. Kunstgjødselen i 1905. Landbruksskoler fra ca. 1850. 
Landbruksskole på Kyken før Hvam ble opprettet. Jernbanen Oslo-Eidsvoll kom i 1854 
og gjorde frakten til Oslo lettere. Spannene var i begynnelsen firkantede for da holdt 
melken seg kaldere på reisen. Seinere ble de runde av hygienemessige årsaker.  
Kristiania Meieribolag fikk melk fra Kløfta/Jessheim før meieriene ble opprettet. 
 
Selskabet for Norges Vel importerte sveitsere for å lære oss å yste ost – ikke vellykket. 
 
Algarheim Meieri kom i 1884. Møte om Borgen Meieri 17.11.1884, aksjeselskap ble 
stiftet. Borgen Meieri ble lagt på Joh. Borgens eiendom – fikk litt gratis tomt og kjøpte 
til resten. Vannet kom fra Lauten. 1885/86 ble meieriet ferdig. Byggekomiteen kjøpte 
inn maskiner, bl.a. dampkjele. Strømmen kom til bygda i 1927. 
 
Hovedsalgsvaren i bygda ble melk. Ost ble laget fra 1922. Meieriet har fått flere 
diplomer for osten sin. I 1888 ble 500 000 l. melk innveid ved Borgen Meieri. 
Aksjonærene fikk i 1891 9 øre pr. l. levert melk og utsalgsprisen var 10 øre literen. 
 
G. Langset ble bestyrer i handelsforretningen. H. Habberstad, Lund ble den første 
meieriagenten. Fengslene i Oslo var kunder hos Borgen Meieri. Borgen innkjøpslag ble 
opprettet og i 1888 ble det foreslått opprettet frørenseri. 
 
21. april 1898 ble Kasper Ringnes meieribestyrer. Han åpnet seinere egen forretning 
med melk og kolonial. Melby overtok da som meieribestyrer. 
 
I 1900 opprettet Borgen Meieri eget melkeutsalg i Oslo, men det gikk dårlig og ble 
etter hvert nedlagt. 
 
Borgen Meieri hadde en stor sal hvor meierifesten og andre tilstelninger ble holdt, bl.a. 
holdt Grønland andakter der. 
 
Sluttet seg til melkeforsyningen, Melkesamvirket. Melkeforsyningen overtok driften. 
Osteproduksjonen opphørte i 1936. Maria Solheim ble ansatt samme år etter at 
aksjonærene igjen måtte overta produksjonen. 1955 ble Borgen Meieri nedlagt. 
 

10. juni 2006 arrrangerte vi Utekveld med grilling på Meieritomta. 
 
 

 


