Thorup Mejeri
Thorup Mejeri er i dag en populær café og spisested. Desuden fungerer det som samlingssted for
lokalområdet med fællesspisning og foredrag. Det ejes af Ole Vendelbo, der er musiker og
forretningsmand, med bl.a. udlejning af campingvogne. Caféen bestyres af Per Jensen.
Ud over caféen og samlingslokalet rummer Thorup Mejeri 1.200 m2 med ”Genbrug &
Antikviteter”, der hver weekend besøges af mange mennesker fra hele landet. Desuden foregår en
stor del af handelen på nettet, hvor der foruden kunder i Danmark også er mange kunder fra
Japan og Italien, der bl. a. søger typisk danske antikviteter som f. eks. kgl. porcelæn.
Thorup Mejeri er med beliggenheden ned til Knebel Vig ikke mindst attraktiv om sommeren, hvor
stedet også trækker rigtig mange turister til.

Thorup Mejeri – café, samlingssted, handelscenter…

Navnet dækker naturligvis over, at det store bygningskompleks er det gamle andelsmejeri i
Thorup, en landsby, hvis landsbykærne ligger lidt længere oppe i landet og stort set består af to
gader, Smøgen og Tothøjvej. Men Thorup Mejeri var på et tidspunkt landets næststørste og

dækkede fra 1930´erne og frem til 1970´erne hele Tved og hele Vistoft sogn, samt halvdelen af
Knebel-Rolsø sogn.
I 1970´erne og 1980´erne produceredes her de kendte Mols-oste. Produktionen på mejeriet
ophørte i 1997, hvorefter Ole Vendelbo købte stedet. Han har indrettet en af mejeriets bygninger
til beboelse.
Thorup Mejeri opstod som et privat mejeri i 1888, men det blev i 1895 købt af et andelsmejeriselskab, som var dannet af bønderne i området. I de første tre årtier af 1900-tallet lukkede i alt tre
mejerier i naboområderne, og de lukkede mejeriers leverandører leverede derefter til Thorup
Mejeri. Det er baggrunden for at mejeriet blev så forholdsvis stort. Men til historien hører også, at
mejeriet havde meget dygtige bestyrere i lange perioder, S. R. Mogensen i perioden 1899 til 1944,
og Svend Falling fra 1967 til 1995.

Thorup Mejeri – dengang det endnu var mejeri.
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