Sinai Andelsmejeri – Landmejeriet
1887‐ 2012
1880’erne var det årti, hvor
andelsmejerierne begyndte at skyde op
overalt i Danmark. Ja, næsten hver
eneste landsby fik sit eget mejeri.
I Sandholts Lyndelse og Øster Hæsinge
var man dog mere fornuftige, idet man
på et fællesmøde hos Jørgen Nielsen på
gården Marthedal besluttede at opføre
et mejeri, som begge byer var fælles om,
og man enedes endvidere om, at det skulle ligge ved foden af ”Sinai Bakke”‐ næsten
midtvejs mellem de to landsbyer.
I juli måned 1887 stod så det nye andelsmejeri klar til at modtage mælken fra
gårdmænd og husmænd fra de to byer. I starten kaldte man mejeriet for Sandholts
Lyndelse ‐ Øster Hæsinge Mejeri, men ret hurtigt gik man over til at kalde det for
Andelsmejeriet Sinai. Det forlyder, at det skulle være forfatteren Jens Baggesen og
fruen på Brahetrolleborg, Sibylle, der ca. 100 år tidligere havde givet bakken det
bibelske navn, som mejeriet nu blev opkaldt efter.
Selv om dette mejeri fra starten lignede alle de andre mejerier i Danmark, der på
denne tid blev opført, så er mejeriet gået over til at være noget helt enestående
alene af den grund, at mejeriet i dag, 125 år efter starten i 1887, stadig modtager
mælk fra leverandører, og at der dermed også stadig er mejeridrift.
Sinai fungerede som andelsmejeri i næsten 100 år. I 1987, kort tid før mejeriet
kunne fejre sit 100‐års jubilæum, blev mejeriet solgt, og de sidste 25 år har det med
skiftende ejere været et privatejet mejeri.
Hvordan kan det så være, at Sinai ikke har lidt samme skæbne som de mange andre
mejerier, der blev opslugt af mejeriselskaber og derefter nedlagt som produktions‐
steder? En af årsagerne hertil skal nok findes i en vigtig beslutning, der blev taget på
en ekstraordinær generalforsamling den 9. februar 1953 i Sandholts Lyndelse
Forsamlingshus. Eneste punkt på dagsordenen var: Mejeriets fremtid. En
afstemning blandt andelshaverne gav som resultat, at man med stort flertal gik ind
for en bevarelse af mejeriet.
I 1952 var der kommet ny ledelse i mejeriet; gdr. H. P. Aalund, Øster Hæsinge blev
ny formand og Helge Slott Mogensen ny mejeribestyrer. Med disse to ved roret gik
man nu i gang med en gennemgribende modernisering af mejeriet, så man kunne
være godt rustet i konkurrencen med de mejeriselskaber, der i de følgende år
ekspanderede.

Og det gik godt for Sinai. Da mejeriet i Sallinge stoppede i 1958, blev en stor del af
Sallinges mælkeproducenter optaget som andelshavere i Sinai. Fra 1965 opkøbte
Sinai ydermere mælk fra landmænd, der så en økonomisk fordel ved at sælge deres
mælk til Sinai. Disse landmænd blev ikke optaget som andelshavere, men leverede
mælk på kontrakt, som gjaldt et år ad gangen.
I takt med landbrugets specialisering medfulgte en kraftig reducering af
kvægbesætningerne. I 1960 havde Sinai 75 andelshavere, men i 1987 var antallet
reduceret til 7, og bestyrelsen valgte at sælge mejeriet, og da produktionsapparatet
var intakt, lykkedes det at få mejeriet solgt til en mejerist, som forsøgte at
videreføre en osteproduktion. Efter et par år blev mejeriet solgt igen – denne gang
til Gunnar Larsen. Han var en dygtig mejerist og handelsmand, og i hans tid blev
ostene fra Sinai Landmejeri kendt over store dele af landet. Efter Gunnar Larsen var
der forskellige ejere, og i foråret 2011 købte Kent Thrane det gamle mejeri.
Landmejeriet – som det hedder nu – fremstiller i dag speciallavede oste, og det
faste sortiment tæller fem forskellige oste: Landost – Emmentaler – Landost med
trøfler – Landmejeriets rygeost – Landmejeriets røgede brie. I mejeriets gårdbutik
kan man foruden disse oste endvidere købe mange andre fine specialiteter.
Det gamle mejeri ved foden af Sinai Bakke har nu eksisteret i 125 år. Lad os håbe, vi
endnu i mange år kan få lov at nyde kvalitetsostene fra dette mejeri.
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