
Ogsaa i morgen drager Aage Nielsen og „Jesper" ud paa den vanlige tur. De har nu fulgtes ad i 16 
aar. Aage Nielsen passer selv sin hest. Dens hverdagsnavn er rigtignok „Jesper", men søndagsnavnet 
er „Jespersen", siger Aage Nielsen med et smil.

Den 5. maj er en arbejdsdag som 
alle andre for mælkekusk Aage 
Nielsen, men dagen er samtidig den 
dag, hvor han har 40 sars jubi-
læum som kusk ved Horsens Meje-
ri. Aage Nielsen er en af de faa, 
som endnu betjener sine kunder fra 
en hestetrukken mælkevogn. Paa 
alle hverdage finder man ham i 
fuldt sving i østergade-kvarteret — 
altsaa ogsaa paa jubilæumsdagen i 
morgen.

Aage Nielsen er udlært snedker, 
men i 1920-erne var der overskud 
af arbejdskraft i dette fag. Det 
kom til at betyde, at Aage Nielsen 
tog fat paa noget andet og blev 
kusk ved Horsens Mejeri. Paa det 
tidspunkt, fortæller Aage Nielsen, 
kørte der 80 mælkevogne i Horsens, 
men mejerierne fra omegnen sendte 
ogsaa mælk ind til byen da.

I 1944 blev mælkeudbringningen 
centraliseret, og antallet af gade-
handlere blev skaaret ned til 40. 
Sidenda er hestevognene lidt efter 
lidt bleveterstattet med biler, bl. a. 
ogsaa af den grund, at man ikke

— Hvor mange kunder er der 
mon at betjene paa ruten?

— Det ved jeg sandelig ikke saa 
nøje,men jeg vil tro omkring 500. 
Derimod ved jeg, der er masser af 
tapper at komme op og ned ad, og 
jeg ved ogsaa, at der ikke er ret 
megen  t id  t i l  a t  snakke .  Min  tur  
slutter ved halvto-tiden.

Ja, saa gaar turen hjemad igen-
nem Kattesund og Nørregade, og 
hvem kender vejen bedre end „
Jesper", den hvide hest foran den 
hvide vogn. I flot trav og med ørerne 
fremme sætter han kursen hjem modst
a ldenoghavren .„Jesper"  e r  
24 aar, og Aage Nielsen har kørt 
med ham i 16 aar. Sin forrige hest 
havde Aage Nielsen i 17 aar, saa 
han har kun skiftet hest to gange 
i løbet af 40 aar. Aage Nielsen 
tænker paa at holde op til næste 
aar, naar han bliver 67 aar, og mon 
saa ikke ogsaa „Jesper" fortjener 
at gaa af med pension?

Susie.

40 aar som mælkemand
Jubilæumsdagen bliver en arbejdsdag som 
alle andre for kusk Aage Nielsen — og 
for hesten „Jesper"

kan skaffe kuske til heste. Nu' er 
der kun talt tre hestetrukne mæl-
kevogne tilbage i Horsens.

— En mælkemands arbejde be-
gynder tidligt paa dagen?

— Ja, vi spænder for kl. 6. Paa 
vinterdage med sne og is kan det 
være drøjt nok. IIbegyndelsen 
det jo hver eneste dag; vi hav kun 
fem fridage i løbet af et helt aar 
— ingen ferie. For fire-fem siden 
holdt vi op med at køre søndagen, 
og det var en god ting.
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